
REGULAMIN 

MORiS TENNIS CHALLENGE 2017 
 

1. W rozgrywkach „Challenge” mogą brać udział amatorzy (5 lat karencji), tenisiści tutejszych 

Kortów – MORiS Filarowa bez względu na wiek. 

2. Pula nagród – 1 x Karnet 10 godzinny i 2 x Karnet 5 godzinny (ważny – następny sezon).  

3. Rozpoczęcie sezonu Challenge – 4 września. 

4. Zakończenie sezonu Challenge – 30 września. 

5. Zasada pojedynków jest następująca: Tenisista pretendent może wezwać na pojedynek 

tenisistę będącego o jedno lub dwa miejsca wyżej na liście. Jeżeli wygra pretendent –wchodzi 

na miejsce pokonanego, pokonany spada o jedno miejsce w dół (lub dwoje przeskoczonych 

przesuwa się jedno miejsce w dół). Jeśli pretendent przegra – kolejność pozostaje bez zmian. 

6. Każdy tenisista może wezwać na pojedynek tylko jednego tenisistę, jednocześnie ten sam 

tenisista może być wzywany (figurować na liście po stronie wzywanych) przez kilku 

tenisistów naraz, wtedy wzywany tenisista odbywa pojedynki wg. kolejności wpisów i w 

takiej kolejności powinien udostępniać terminy gier, w jakiej są dokonane wpisy. Będąc 

(figurując) na liście po stronie wzywanych może w każdej chwili wzywać innego, ale tylko 

jednego tenisistę, nie może jednocześnie wzywać kilku, nie może również wzywać tenisisty, 

który jest aktualnie wzywającym go (oczekującym na liście) przeciwnikiem – wpis ten może 

nastąpić po odbyciu się meczu. 

7. Pojedynek (wcześniej zapisany na liście) nie będzie mógł się odbyć, gdy będzie występowała 

sprzeczność z pkt. 5 REGULAMINU. 

8. „Wzywanie” następuje poprzez wpisanie siebie i tenisisty wzywanego na „listę pojedynków”. 

Następnie wzywający musi do końca dnia uzgodnić termin pojedynku z wzywanym i dopisać 

uzgodniony termin do swojego wpisu. Wpis na liście pojedynków bez wpisanego terminu gry, 

może istnieć jedynie do końca dnia, od następnego dnia jest wpisem nieważnym i obaj 

wpisani są dalej traktowani jako „wolni” od wezwań. 

9. Pretendent wzywa na pojedynek challenge’owy – umawia się z wzywanym proponując dwa 

różne terminy gry, sprawdzone – zarezerwowane wcześniej w grafiku. Wzywany powinien 

zgodzić się na jeden z terminów. Wzywany musi umożliwić jakiś termin gry do tygodnia 

czasu od wezwania na pojedynek. Po upływie tygodnia bez gry, pretendent otrzymuje awans 

poprzez walkower wzywanego. Wyjątek stanowi zgłoszony szefowi obiektu urlop, który 

usprawiedliwia nie stawienie się na pojedynek challenge’owy, urlop nie może być jednak 

dłuższy niż dwa tygodnie, po tym terminie + tydzień na umówienie się, następuje walkower 

wzywanego ( nieobecność). Urlop usprawiedliwiony może zaistnieć tylko jeden raz w 

sezonie. Kontuzja nie jest usprawiedliwieniem niestawienia się do challengu.  

10. Pretendent jest zobowiązany do przyniesienia na mecz challenge’owy nowych piłek 

(min.3szt.), dopuszcza się inne uzgodnienie między graczami – tj grę używanymi piłkami. 

11. Pretendent po wygranym pojedynku challenge’owym jest zobowiązany w pierwszej 

kolejności dać możliwość rewanżu pokonanemu - jeszcze przed meczem (lepszemu 

tenisiście), tzn. nie może zasłaniać się tym, że chce umówić się z innym tenisistą. Wyjątek 

stanowi sytuacja, kiedy pretendent – teraz po meczu zwycięzca, jest już wezwany na 

Challenge przez innego tenisistę (widnieje wpis na liście pojedynków), wtedy musi grać z 

tenisistą, który go już wcześniej wezwał i dopiero po tym spotkaniu ma obowiązek umożliwić 

zaległy rewanż chyba, że jego poprzedni przeciwnik odstąpi od potrzeby rewanżu lub, gdy 

zaistnieje sprzeczność z pkt. 5 REGULAMINU, wtedy również rewanż nie może dojść do 

skutku. 

12. Tenisista, który chce wejść na listę challenge – tzw. „nowy” ma prawo wezwać na pojedynek 

challengowy każdego gracza z listy. Po wygranej wskakuje na jego miejsce, po przegranej 

zostaje wpisany na ostatnie miejsce. Wzywany po przegranej spada o jedno miejsce w dół 

(cała lista). 

13. W każdej chwili można wycofać się z Challenge’u poprzez zdjęcie swojego nazwiska z listy. 

Ponowne wzięcie udziału w grach może nastąpić w kolejnym sezonie.  

14. Koszty wynajęcia kortu pokrywają tenisiści.  

15. Dopisanie do listy, wzywanie rywali oraz podawanie wyników odbywa się na Facebooku – 

grupa zamknięta MORiS Tennis Challenge. 


