TKKF OSiR „ FALENICA”
ul. Lokalna 33
tel. (22)872 93 31 lub 516 941 876

WARSZAWA 01.10.2018

CHALLENGE ZIMA 2018
REGULAMIN
1 . Rozgrywki Challenge odbywają się wg niniejszego regulaminu w okresie 15.10.2018-30.04.2019
2. Prawo do gry w CHALLENGU mają osoby które zapiszą się do rozgrywek i uiszczą opłatę wpisową w kwocie 45zł.
3. Poprzez fakt przystąpienia do rozgrywek każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenia rozgrywek i rejestracja gier prowadzone są w recepcji TKKF OSiR „Falenica”
5. Początkowa kolejność zawodników wg kolejności zgłoszeń.
6. Nowo zgłaszający się do rozgrywek rozpoczyna od ostatniego miejsca i ma prawo „wyzwać” na PIERWSZY
mecz zawodnika będącego na miejscu do połowy listy.
7. Każdy może „wyzwać” na mecz zawodnika będącego o 4 ,3 ,2 lub 1 miejsce w rzędzie przed sobą.
Wygrany zajmuje jego miejsce, przegrany i pozostali przesuwają się o jedno miejsce „w dół”.
Ponowne „wyzwanie” tych samych zawodników może nastąpić nie wcześniej niż po upływie co najmniej 7 dni.
CHALLENGE ROZGRYWANY JEST W GODZ WOLNYCH-POZA ABONAMENTEM , A UCZESTNICY CHALLENGU KORZYSTAJACY Z
GODZIN ABONAMENTOWYCH PŁACĄ STAWKĘ ABONAMENTOWĄ I WŁAŚCICIEL ABONAMENTU MA OBOWIĄZEK
POINFORMOWAĆ PRZECIWNIKA O WYSOKOŚCI OPŁAT W DNIU WPISANIA W TERMINARZ GIER.

8. Zawodnik wyzywający ma obowiązek ustalenia daty i godziny meczu oraz zarezerwowania kortu i wpisania w
terminarz gier w recepcji TKKF. WYZWANY powinien przyjąć wyzwanie (zgodzić się na rozegranie meczu) w
terminie nie dłuższym niż 7dni od momentu wyzwania.
9. Jeżeli WYZWANY nie może umówić się na mecz w ciągu jednego tygodnia WYZYWAJĄCY zgłasza ten fakt
w recepcji TKKF. Po zatwierdzeniu braku możliwości rozegrania meczu przez WYZYWANEGO kierownik
Challenge`u oddaje pozycję na liście rankingowej walkowerem.
10. W przypadku braku możliwości kontaktu z WYZYWANYM, WYZYWAJĄCY i kierownik postępują jak w p. 10
11. Każdy zawodnik ma prawo do 14 dni urlopu łącznie w sezonie. Najkrótszy jednorazowy okres to 7 dni
12. Zawodnik umówiony na mecz (wpisany do terminarza gier) nie może się umawiać na inne spotkanie przed
rozstrzygnięciem wpisanego pojedynku.
13. Zawodnik nie umówiony na mecz ma obowiązek podjąć wyzwanie. Zawodnik po 2 kolejno wygranych meczach
w obronie swojej pozycji ma pierwszeństwo do meczu o wyższą pozycję. Przy sporze- o kolejności meczu
decyduje kierownik Challengu`u .
14.Koszty wynajęcia kortu ponoszone są przez każdego z zawodników po połowie. Wynik meczu – 9 gemów, przy
nieskończonym meczu liczy się wynik w zarezerwowanym czasie , lub po uzgodnieniu do 2 wygranych setów
przekazywany jest do recepcji TKKF. Nierozegranie meczu nie zwalnia zawodników z opłaty za zarezerwowany
kort.
15. ZAWODNIK KONTUZJOWANY 7 DNI ŁĄCZNIE , SPADA RAZ O JEDNO MIEJSCE W DÓŁ .
16. We wszystkich kwestiach spornych , których nie rozstrzyga niniejszy regulamin decyduje kierownik Challenge”u.
17. Rezerwuje się dla kierownika Challenge`u prawo do zmian regulaminu .
18. Uczestnicy biorą udział w Challenge na własną odpowiedzialność.
19. Wszelkie informację udzielane są w recepcji TKKF OSiR „ Falenica „

KIEROWNIK CHALLENGE - SŁAWOMIR KUREK 602 275 331

CENNIK HAL:
DNI POWSZEDNIE DO 16.00 i WEEKENDY OD GODZ. 14.00 45 ZŁ/h
DNI POWSZEDNIE OD 16.00 i WEEKENDY DO GODZ. 14.00 50 ZŁ/h
PROMOCYJNA CENA PRZY REZERWACJI DWÓCH GODZ. CHALLENGU
-Pierwsza godzina 100% (45zł/h lub 50zł/h)
-Druga godzina 50% (22,50zł/h lub 25zł/h)

