
  
CHALLENGE TENISOWY GOS Grójec 

 
 

REGULAMIN 
 
 

1. Uczestnikami Challengera mogą być tenisistki i tenisiści, którzy dokonają zgłoszenia 
do kolejnej edycji, trwającej przez cały rok. 

2. Rozgrywki rozpoczynają się przy minimum 8 osobach zgłoszonych w grupie 
mężczyzn i 6 osobach w grupie kobiet. 

3. Zgłoszenia przyjmowane są na recepcji Pływalni „Wodnik”, codziennie w godz. 8.00-
20.00, lub pod numerem 0 48 664 40 40,  oraz na e-mail: gos@grojecmiasto.pl  

4. Wszystkie mecze zaliczane do Challengera odbywają się na kortach GOS Grójec 
zgodnie z zasadą FAIR PLAY i są rozgrywane do 2 wygranych setów, przy stanie 1/1 
obowiązuje tiebreak do 10. 

5. Losowanie listy rankingowej odbędzie się w GOS Grójec przy odpowiedniej ilości 
zgłoszonych zawodników. 

6. Zgłaszający się do rozgrywek po losowaniu rozpoczynają grę od ostatniego miejsca w 
rankingu. 

7. Każdy zawodnik będący na liście może „wyzwać” na mecz zawodnika 
sklasyfikowanego maximum o trzy miejsca wyżej. W przypadku wygranej zajmuje 
jego miejsce, a przegrany przesuwa się o jedno miejsce w dół. 

8. Po zakończonym meczu pierwszeństwo w wyzwaniu kolejnego zawodnika ma 
zwycięzca, chyba że odstąpi on tego przywileju na rzecz pokonanego. 

9. Każda nieobecność musi być wpisana do „zeszytu nieobecności”, z podaniem dat (od-
do, min 7 dni), jeżeli nie jest wpisana do zeszytu, nie jest brana pod uwagę. 

10. Wyzywający dokonuje rezerwacji kortu, na czas niezbędny i wystarczający dla 
rozegrania spotkania ok. 1,5 – 2 godziny. Koszty wynajmu ponoszą solidarnie (po 
50%) Wyzywający i Wyzwany. Stawka za wynajem kortu na mecze Challengowe 
wynosi w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 10 PLN, w godz. 16.00 – 22.00 w 
dni robocze - 15 PLN oraz w dni świąteczne w godzinach od 8.00 – 22.00 - 15 PLN.  

11. Jeżeli „wyzywający” przegra mecz może wyzwać tego samego zawodnika nie 
wcześniej niż po upływie jednego tygodnia. 

12. „Wyzywający” ma obowiązek dostarczyć na mecz minimum trzy nowe piłki dowolnej 
firmy. 

13. „Wyzwany” powinien podjąć wyzwanie (zgodzić się na rozegranie meczu) w terminie 
nie dłuższym niż jeden tydzień od momentu skontaktowania się z nim przez 
„wyzywającego” 

mailto:gos@grojecmiasto.pl


14. Jeśli „wyzwany” nie może umówić się na mecz w jakimkolwiek terminie w ciągu 
najbliższego tygodnia lub nie ma możliwości skontaktowania się z nim, „wyzywający 
powinien zgłosić ten fakt na recepcji Pływalnii „Wodnik”. Po potwierdzeniu przez 
organizatorów braku możliwości rozegrania meczu przez „wyzwanego” lub braku 
możliwości skontaktowania się z „wyzwanym”, „wyzwany” oddaje pozycję na liście 
rankingowej walkowerem. 

15. „Wyzywający” ma obowiązek zgłosić do GOS Grójec termin meczu nie później, niż 
trzy dni od momentu wyzwania. Brak zgłoszenia terminu meczu automatycznie 
anuluje wyzwanie. 

16. Zawodnik umówiony na mecz nie może umówić się na żaden inny mecz w ramach 
Challengera, aż do momentu rozstrzygnięcia już wpisanego meczu. 

17. Zawodnik nieumówiony ma obowiązek podjąć wyzwanie zawodnika 
„wyzywającego”. 

 
18. Zawodnik „wyzwany” ma prawo nie podjąć wyzwania, jeżeli: 

• Jest już umówiony na mecz challengerowy 
• Zgłosił jako „wyzywający” u organizatorów zawodów niemożność 

skontaktowania się z „wyzwanym” i oczekuje na rozstrzygnięcie w/w kwestii 
przez organizatorów 

• Zgłosił swoją czasową nieobecność rozgrywkach i została ona wpisana do 
zeszytu nieobecności 

19. Każdy sezon kończy się turniejem indywidualnym MASTER, w którym gra 16 
najwyżej sklasyfikowanych w Challengerze zawodników. 

20. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
21. Odpowiedzialność sprawach, o których nie mówi regulamin rozstrzyga kierownik 

sekcji tenisa. 
22. Przed każdą edycją GOS Grójec wydaje komunikat, który reguluje sprawy nie objęte 

regulaminem, a szczególności: 
• Termin trwania edycji 
• Termin turniej MASTERS 
• Cenę kortu dla rozegrania meczu 
• Listę sponsorów 
• Miejsce, w którym znajduje się aktualna Lista rankingowa Challengera 
• Nazwisko Kierownika Challengera 

 
 

                                             Dyrektor 
                                             GOS Grójec 


