
CHALLENGE o Puchar Dyrektora Centrum Sportu Akademickiego – 

zasady rozgrywek 

 

1. Rozgrywki Challenge przeznaczone są dla tenisistów – studentów i pracowników 

Politechniki Gdańskiej. 

2. Organizatorem rozgrywek jest Szkoła Tenisa DIŁAJ przy współpracy z Centrum 

Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. 

3. Celem rozgrywek jest propagowanie tenisa na Politechnice Gdańskiej oraz możliwość 

sprawdzenia się w sportowej rywalizacji. Rozgrywki przeznaczone są dla aktualnych 

studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej. 

4. Zawody "Challenge" trwają od 01.05.2016 do 24.06.2016  na kortach  Szkoły 

Tenisa DIŁAJ, znajdujących się w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki 

Gdańskiej. Rozgrywki zostaną zakończone turniejem Masters, rozegranym w dniu 

24.06.2016 dla ośmiu najlepszych zawodników. Zwycięzcą rozgrywek zostaje 

zwycięzca turnieju Masters. 

5. Nagrody: puchary oraz karnety na darmowe korzystanie z kortów CSA PG. 

6. Zawodnicy znajdujący się na liście rankingowej rywalizują "krok po kroku". System 

ten polega na tym, że tenisista z listy może wyzwać na mecz jednego z trzech 

poprzedzających go zawodników. Jeśli zwycięży, zajmuje na liście miejsce 

pokonanego, przesuwając go i ewentualnie następnych zawodników o 1 miejsce niżej. 

W przypadku porażki tenisisty wyzywającego, układ listy pozostaje bez zmian.  

7. Pierwsza lista klasyfikacyjna obowiązująca od 01.05.2016 ustalona zostanie na 

podstawie losowania spośród osób zapisanych do rozgrywek do dnia  30.04.2016. 

Osoby zapisane po tym terminie dopisywane będą na koniec listy. Zapisy po 

30.04.2016 możliwe są do 01.06.2016.  

8. Opłata za udział w rozgrywkach 20 PLN  wnoszona jest w momencie zgłoszenia do 

rozgrywek i płatna jest na konto organizatora:  

Piotr Diłaj 

PKO BP PKO BP 95 1020 1811 0000 0502 0079 5666 

9. Aktualna klasyfikacja Challenge oraz kontakt do zawodników dostępna jest na stronie 

organizatora rozgrywek www.dilaj-tenis.pl. 

10. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy wyniku 6:6 w gemach 

rozgrywany jest tiebreak. Przy wyniku 1:1 w setach, jako set decydujący grany jest 

match-tiebreak (tiebreak do 10-ciu wygranych punktów). Rozegranie seta 

http://www.dilaj-tenis.pl/


decydującego w innym systemie niż określony regulaminem skutkuje 

zweryfikowaniem wyniku jako nierozegrane. 

11. Publikacja wyników rozegranych spotkań następuje najpóźniej z 24h opóźnieniem od 

daty rozegrania meczu (lista na www.dilaj-tenis.pl). Lista, na podstawie której 

uczestnicy umawiają się na spotkania jest aktualizowana w każdą niedzielę i 

obowiązuje do następnej niedzieli włącznie. 

12. Osoba wyzywająca mecz zawodnikowi zajmującemu wyższą pozycję zapewni piłki do 

rozgrania meczu. Opłata za wynajmem kortu na rozegranie meczu wynosi 20 PLN 

niezależnie od pory rozgrywania meczu i płatna jest  po połowie przez obu graczy na 

konto lub u pracownika kortów. Czas rezerwowany na rozegranie meczu to dwie 

godziny. 

13. Osoba wyzywająca kontaktuje się z wyzwanym, aby wspólnie ustalić termin 

rozegrania meczu, co powinno nastąpić w ciągu 3 dni od dnia wyzwania spotkania. 

Odmowa gry w przewidzianym w regulaminie terminie powoduje zweryfikowanie 

wyniku meczu jako walkower na korzyść wyzywającego. 

14. Po ustaleniu terminu spotkania wyzywający musi zarezerwować kort telefonicznie 

(tel. 696 094 380). Po rozegraniu meczu zwycięzca przesyła SMS z wynikiem meczu 

do organizatora rozgrywek (tel. 696 094 380). 

15. W przypadku nie rozegrania spotkania z powodu złych warunków atmosferycznych, 

stanu kortów lub nagłych wypadków losowych nie skutkuje to weryfikacją wyniku 

jako walkower na korzyść wyzywającego. 

16. Każdy zawodnik w jednym tygodniu może być wyzwany na pojedynek maksymalnie 

3 razy. Każde kolejne wymówienie na mecz w tym samym tygodniu musi odbyć się za 

zgodą gracza wyzwanego. 

17. Zawodnicy umawiają się na mecze na podstawie aktualnej listy do czasu następnej 

aktualizacji. Nie można umawiać się na spotkania z wyprzedzeniem 2, 3 

tygodniowym. 

18. Mecze rozgrywane są bez udziału sędziego zgodnie z zasadą: „każdy sędziuje po 

swojej stronie”, dlatego szczególnie ważne, aby były rozgrywane zgodnie z zasadami 

"fair play". Toczone są do dwóch wygranych setów (przy 6:6 w gemach, tiebreak) 

przy 1:1 w setach match tiebreak (do dziesięciu punktów). Zagranie seta decydującego 

w innej formule skutkuje zweryfikowaniem wyniku spotkania, jako nierozegrane.  

http://www.dilaj-tenis.pl/


19. Każda osoba przystępując do rozgrywek zgadza się z regulaminem kortów tenisowych 

CSA PG i zobowiązuje się do bezsprzecznego przestrzegania regulaminu kortów 

i regulaminu rozgrywek. 

20. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. Przypadki 

wykraczające poza regulamin należy zgłaszać organizatorom celem ich 

rozstrzygnięcia.  

21. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozgrywek jest Piotr Diłaj tel. 696 094 387. 

 


