
REGULAMIN

Błonia Tennis Challenge
Zapisy ogólne

1. Organizatorem rozgrywek jest Klub Tenisowy Błonia sp. z o.o. sp.k. a wszystkie mecze 

rozgrywane w ramach tych zawodów mogą odbywać się wyłącznie na obiektach 

zarządzanych przez KT Błonia. Są to korty przy ul. Na Błoniach 1 oraz ul. Dąbskiej 1 w 

Krakowie.

2. Koordynatorem BTC z ramienia organizatora jest Tomasz Braniecki.

3. Każdy z uczestników BTC zgłaszając się do zawodów zobowiązuje się do przestrzegania 

niniejszego regulaminu.

4. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek z wyjątkiem 

dzieci, które grają jeszcze kolorowymi piłkami.

5. Zawodnik, który chce wejść na listę rankingową, może w każdej chwili dołączyć do 

rywalizacji, wysyłając zgłoszenie pod nr tel. 513001810 lub email: tomek@nabloniach.com 

podając nazwisko i imię, rocznik urodzenia, telefon kontaktowy oraz adres email.

6. Dane zawodników poza nazwiskiem i rocznikiem  nie będą upubliczniane i pozostaną w 

dyspozycji koordynatora oraz organizatora. Udostępniane będą wyłącznie uprawnionym do 

gry uczestnikom rozgrywek.

7. Dołączenie do BTC jest bezpłatne.

8. Lista rankingowa zawierająca nazwisko i imię gracza oraz rocznik urodzenia upubliczniona 

będzie na tablicy ogłoszeniowej na kortach na Błoniach, na stronie klubowej 

www.nabloniach.com oraz na klubowym facebooku.

9. Każdy zawodnik lub zawodniczka znajdujący się najwyżej w rankingu spośród  swojej 

kategorii wiekowej wyróżniony/a będzie odrębnym kolorem.

10. W odrębnej formie odznaczona zostanie również najwyżej sklasyfikowana kobieta.

11. Listę „pierwotną” tworzy koordynator BTC oraz ustala każdorazowo pozycję startową 

każdego nowo zgłoszonego zawodnika lub zawodniczki.

12. Zabawa ma charakter ciągły, nieograniczony czasowo. Obywać się będą okazjonalne 

imprezy takie jak, turnieje czy spotkania towarzyskie, na których nagradzać będziemy 

graczy najwyżej sklasyfikowanych w swoich kategoriach wiekowych.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. O takich 

ewentualnych zmianach zawodnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.



SZCZEGÓŁÓWE ZASADY ROZGRYWEK

1. O kolejności zajmowanych miejsc w rankingu Błonia Tennis Challenge decydować będą 

wyniki bezpośrednich meczów rozgrywanych pomiędzy zawodnikami.

2. Przyjętą formą komunikacji pomiędzy uczestnikami BTC i koordynatorem oraz wzajemnie 

pomiędzy graczami jest telefon lub email.

3. Gracze mają prawo ubiegać się o możliwość rozegrania meczu z osobą zajmującą wyższą 

pozycję, ale różnica w rankingu nie może przekraczać trzech pozycji i pod warunkiem, że 

od ostatniego pojedynku między tymi zawodnikami minęło nie mniej niż 7 dni.

4. Osoba wyzwana do rozegrania meczu musi wyrazić gotowość do gry w terminie nie 

przekraczającym 7 dni. W szczególnych przypadkach (choroba, urlop itp.) okres ten może 

zostać wydłużony wyłącznie za zgodą koordynatora.

5. Mecze rozgrywane będą w formule do dwóch wygranych setów. Przy po jeden w setach, 

obowiązuje supertiebreak.

6. Jeśli mecz zakończy się zwycięstwem zawodnika niżej klasyfikowanego, to grający 

zamieniają się miejscami w rankingu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zawodnicy rozgrywali 

mecz, a różnica ich rankingu przed meczem wynosiła trzy pozycje. W takim wypadku, 

zwycięzca awansuje o dwie pozycje, a przegrany spada w dół o dwie pozycje. 

7. Jeśli mecz zakończy się zwycięstwem wyżej notowanego w rankingu nie dochodzi do 

żadnych zmian.

8. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: 

- ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu (telefony i maile do wglądu w 

recepcji klubu), 

- zarezerwowania kortu na czas nie krótszy niż 1,5 godziny,

- zapewnienia piłek na mecz przy czym piłki mogą być dowolne zaakceptowane przez 

obydwu grających. 

9. Kosztami wynajmu kortu zawodnicy dzielą się po połowie.

10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie 

powinien zgłosić ten  fakt koordynatorowi CHALLENGU. W przypadku nieuzasadnionej i 

przeciągającej się odmowy przyjęcia wyzwania wyzwanemu grozi przegrana walkowerem.

11. Wynik spotkania należy wpisać na protokole pobranym w recepcji klubu i pozostawić go 

tam po zakończonym spotkaniu.

12. Lista będzie aktualizowana przez koordynatora najczęściej jak to będzie technicznie 

możliwe jednak nie rzadziej niż raz na 3 dni.

13. Zawodnik, który nie stawi się na korcie w ustalonym terminie lub zejdzie z kortu przed 

rozstrzygnięciem meczu przegrywa walkowerem.

14. Zawodnicy w czasie meczu sędziują sobie sami kierując się ogólnie przyjętymi w tenisie 

zasadami fair play.

15. We wszystkich wyjątkowych okolicznościach nie objętych powyższymi regulacjami 

koordynator zastrzega sobie prawo do podejmowania arbitralnych i nieodwołalnych decyzji.


