
SPORT FACTORY PARK
Tennis League

REGULAMIN ROZGRYWEK

Informacje Ogólne

1. „SPORT FACTORY PARK TENNIS LEAGUE” zwana dalej „SFP Tennis League” jest 
amatorską formą współzawodnictwa w tenisie ziemnym, zorganizowaną na kształt 
rozgrywek ligowych.

2. Organizatorem oraz jedynym właścicielem praw do organizacji SFP Tennis League 
jest firma Krak Tenis sp.z o. o. sp. k., ul. Cystersów 10/14, 31-553 Kraków , 
NIP 677-237-49-27 zwana dalej „Organizatorem”

3. Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza „SPORT FACTORY PARK TENNIS LEAGUE”, 
oraz integracja pasjonatów tenisa ziemnego z Krakowa i okolic.

4. Rozgrywki SFP Tennis League będą odbywały się w okresie 12.06.2020 - 04.10.2020.

I Faza : 12.06.2020 - 20.09.2020

II Faza (play-off): 26 - 27.09.2020 ćwierćfinały/ półfinały  oraz  03 - 04.10.2020 finały

5. Do uczestnictwa w rozgrywkach mogą zostać dopuszczeni tylko amatorzy, którzy 
w terminie do 08.06.2020 r. wyrażą chęć uczestnictwa, opłacą wpisowe i wypełnią 
formularz zgłoszeniowy. Wyjątkiem stanowi grupa Elite, w której mogą brać udział 
trenerzy, instruktorzy, zawodnicy oraz byli zawodnicy bez względu na płeć.

Kraków, 14.05.2020r



5. Rozgrywki SFP Tennis League będą odbywały się w okresie 26.10.2019 –26.04.2020.

6. Do uczestnictwa w rozgrywkach mogą zostać dopuszczeni tylko amatorzy, którzy 
w terminie do 21.10.2019 r. wyrażą chęć uczestnictwa, opłacą wpisowe i wypełnią 
formularz zgłoszeniowy. Wyjątkiem stanowi grupa Elite, w której mogą brać udział 
trenerzy, instruktorzy, zawodnicy oraz byli zawodnicy bez względu na płeć.

7. Podział na grupy ligowe:

1) Liga Elite (trenerzy, instruktorzy, obecni oraz byli zawodnicy)
2) I Liga Męska (poziom zaawansowany)
3) II Liga Męska (poziom średni)
4) III Liga Męska (poziom początkujący)
5) I Liga Damska (poziom średnio zaawansowany)
6) II Liga Damska (poziom początkujący/średni)
7) Liga Deblowa Open

8. Nagrody

1) Liga Elite, I Liga Męska, I Liga Damska

Głównymi nagrodami dla zwycięzców Ligi Elite, I Ligii Męskiej oraz I Ligii Damskiej 
są:

• 
detaliczne)

• 
• Voucher na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej o wartości 1000 zł w 

Skopia Estetic Clinic(ceny detaliczne) 
• Puchar oraz dyplom 

Nagrodami Dla zdobywców II miejsc w Lidze Elite, I Lidze Męskiej oraz I Lidze 
Damskiej są:

• 
• Voucher na zabiegi z zakresu modelowania sylwetki lub laseroterapii o warto-

ści 500 zł  w Skopia Estetic Clinic(ceny detaliczne) 
• Puchar oraz dyplom

6. Podział na grupy ligowe: (zależnie od ilości zgłoszeń)

1) Liga Elite (trenerzy, instruktorzy, obecni oraz byli zawodnicy)
2) I Liga  (poziom zaawansowany)
3) II Liga  (poziom średnio-zaawansowany)
4) III Liga  (poziom początkujący, początkujący wyższy)
5) I Liga Damska (poziom średnio zaawansowany)
6) II Liga Damska (poziom początkujący, początkujący wyższy)

7. Nagrody

Nagrody przygotowane przez Naszych partnerów: Kawaski Kraków, Lexus Kraków, 
Apartamenty Jaworki, Manufaktura Zdrowia, Skopia Eststic Clinic, Wilson Polska 
oraz Stara Pączkarnia. 

8. Sprawdzian umiejętności dla nowych uczestników SFP Tennis League w celu przy-
porządkowania do grupy zaawansowania odbędzie się w dniach 09.06.2020 - 
11.06.2020.

9. Wszyscy uczestnicy Ligii otrzymują od organizatora rabat w wysokości 15% 
na zakup piłek firmy Wilson.

10. Oficjalne zakończenie zmagań ligowych, połączone z imprezą integracyjną i wrę-
czeniem nagród odbędzie się 04.10.2020 (jeżeli sytuacja epidemiologiczna 
na to pozwoli).

11. Wpisowe do SFP Tennis League wynosi 150zł 

1) Wpisowe należy wpłacić osobiście w klubie Sport Factory Park lub na podany poni-
żej numer konta do 09.06.2020.

2) Dane do przelewu:

Krak Tenis sp.zo.o.sp.k., ul. Cystersów 10/14, 31-553 Kraków

Numer konta: 30 2490 0005 0000 4530 9296 9968

14. Poza wpisowym uczestnicy opłacają każdorazowo wynajem kortu z rabatem 
-10% od ceny regularniej. Poniżej cennik regularny:

15. Zapisy do Ligii trwają do 08.06.2020 roku, a prowadzone są poprzez aplikację 
tenis4u.pl (recepcja naszego klubu pomoże w założeniu konta)
Nr telefonu na recepcję: 530-783-707

Poniedziałek - Piątek     
Poniedziałek - Piątek      
Poniedziałek - Piątek    
Sobota - Niedziela        

 7:00-11:00
11:00-14:00
14:00-23:00
7:00-23:00

35 zł/H
30 zł/H
55 zł/H
45 zł/H
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Terminarz rozgrywek

1) Organizator, po konsultacji z zawodnikami, ustala kalendarz rozgrywek na dany 
tydzień oraz udostępnia kontakty do wszystkich uczestników innym zawodnikom 
w celu indywidualnego umawiania się na mecze. (kontakt będą dostępne w aplikacji 
tenis4u)

3) Terminarz fazy Play Off ustala organizator, nie ma możliwości przeniesienia meczu 
na inny termin niż wyznaczony przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany terminu meczu play-off.

4) W celu zarezerwowania kortu należy zgłosić się do Recepcji Sport Factory Park 
lub zarezerwować kort na stronie internetowej www.twojtenis.pl

5) W przypadku problemów z umówieniem się na mecz z danym zawodnikiem  
o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Recepcję Sport Factory Park. 
Organizator w takiej sytuacji ma prawo do wyznaczenia terminu danego pojedynku.

6) Problemy z terminem rozegrania meczu należy zgłaszać przynajmniej 2 tygodnie 
przed zakończeniem pierwszej fazy rozgrywek.

7) UWAGA! Gdy uczestnik z jakiegoś powodu nie może rozegrać spotkania zobo-
wiązany jest do odwołania zarezerwowanego kortu do 24 godzin przed terminem 
rozegrania meczu, w innym wypadku jest zobowiązany do wniesienia opłaty za 
kort (za cały czas rezerwacji) oraz przegrywa mecz walkowerem.

2. Zasady klasyfikacji

1) Zawodnicy w I Fazie zostają sklasyfikowani na podstawie punktów zdobytych 
w meczach ligowych zgodnie z poniższym kluczem:

- Za rozegranie meczu i przegraną 0:2 (tzw. Wyjście na kort) – 1 pkt

- Za przegraną 1:2 – 2 pkt

- Za wygraną 2:1 – 3 pkt

- Za wygraną 2:0 – 4 pkt

- Za każdy gem różnicy +/- 0,1 pkt

Przykład : Federer vs Djokovic 6:3, 5:7, 6:4

Federer = 3 pkt (wygrana 2:1) + 0,3 pkt (17 gemów wygranych - 14 gemów przegranych) = 3,3 pkt

Djokovic = 2 pkt (przegrana 1:2) - 0,3 pkt (14 gemów wygranych - 17 gemów przegranych) = 1,7 pkt
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2) W przypadku, gdy zawodnicy będą mieli jednakową ilość punktów, o kolejności 
w tabeli decyduje kolejno:

- bezpośredni mecz pomiędzy tymi zawodnikami 

- ilość wygranych meczy

- ilość rozegranych meczy

- losowanie

3) Należy rozegrać minimum 50% meczy, ze wszystkich spotkań jakie są do roze-
grania w I fazie Sport Factory Park Tennis League. W innym przypadku zawodnik 
zostaje skreślony z listy uczestników Sport Factory Park Tennis League, a jego 
dotychczasowe wyniki są uwzględniane w tabeli, ale on sam zostaje nieklasyfiko-
wany.

4) W przypadku, gdy zawodnik wycofa się z rozgrywek, niezależnie od ilości zdoby-
tych punktów, zostaje on nieklasyfikowany w Tabeli rozgrywek, jego dotychczaso-
we wyniki są anulowane oraz nie bierze udziału w II fazie rozgrywek.

3. Walkower

1) Za niestawienie się do meczu w wyznaczonym terminie przyznaje się walkowera 
osobie obecnej, osoba, która nie stawi się, zobowiązana jest do pokrycia kosztów 
kortu.

2) Za odwołanie meczu mniej niż 24 h przed wyznaczonym terminem przyznaje się 
walkowera osobie gotowej do gry z wyjątkiem, gdy ta osoba wyrazi chęć zagrania 
meczu w innym terminie. Osoba, która odwołuje mecz zobowiązana jest do pokrycia 
kosztów wynajmu kortu bez względu na to czy mecz zostanie rozegrany w innym 
terminie.

4. Odwołania i protesty

1) Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga w pierwszej instancji Prowadzący, w drugiej 
instancji pozostali przedstawiciele Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne. 
Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników meczy lub spotkań 
wstecz w uzasadnionych przypadkach.

2) Uczestnikom przysługuje protest odnośnie:

- decyzji o walkowerze

- każdego naruszenia niniejszego regulaminu przez pozostałych uczestników
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3) Protest składa się pisemnie, zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:

- Protest powinien zawierać zwięzły opis zarzutów i wykazanie dowodów na ich popar-
cie

4) Protesty rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu 48h od złożenia. O uznaniu 
bądź odrzuceniu protestu protestujący są powiadamiani osobiście.

5. Zasady rozgrywek

1) Każda liga (w zależności od ilości zgłoszeń) zostanie podzielona na grupy 8-14 oso-
bowe. Warianty podziału:

-Podział na dwie grupy - do fazy Play Off awansuje po 4 zawodników z każdej grupy z 
największą liczbą pkt.

-Podział na trzy grupy - do fazy Play Off awansuje po 4 zawodników z każdej grupy 
oraz jeden zawodnik z 5 miejsca z największą ilością pkt z pośród wszystkich trzech 
grup. Zawodnicy z 1 miejsca w każdej grupie mają wolny los w I rundzie fazy Play Off.

- Podział na cztery grupy - do fazy Play off awansuje po 4 zawodników z każdej grupy z 
największą ilością punktów.

2) Mecze w I i II fazie rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 
6:6 rozgrywany jest tie-break do 7 punktów).

3) Dozwolone jest, aby przy stanie 1:1 w setach rozegrany został super tie-break do 10 
pkt, wymagana jest jednak zgoda obu zawodników, w innym wypadku trzeci set roz-
grywany jest na zasadach dwóch poprzednich.

4) Spotkania będą rozgrywane według obowiązujących przepisów ITF, wszystkie 
sporne kwestie będą rozstrzygane przez sędziego głównego rozgrywek.

5) Gracze z miejsc 1-8 w Lidze przystępują do II fazy rozgrywek, pozostali gracze 
kończą rozgrywki ligowe na I fazie rozgrywek

6) II Faza każdej Ligi rozgrywana jest według tzw. „drabinki” na zasadzie losowania.

7) Zawodnicy z dwóch ostatnich miejsc z każdej z Lig mogą zostać przeniesieni do 
niższej Ligii w następnym sezonie rozgrywek (ostateczną decyzję o tym podejmuje 
organizator SFP Tennis League).

8) Zawodnicy z dwóch pierwszych miejsc z każdej z Lig otrzymują prawo zapisania się 
do wyższej Ligii (z wyjątkiem Ligii Elite, I ligii Damskiej oraz I ligii Męskiej).

9)W przypadku innej niż zakładano ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany systemu rozgrywek.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na udostępnianie swoich 
danych kontaktowych innym uczestnikom.

2. Uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wize-
runku przez Organizatora w celu promocji SFP Tennis League poprzez publikowanie 
zdjęć z rozgrywek na stronach internetowych: „www.kraktenis.pl”, www.sportfacto-ry-
park.pl „www.facebook.com /AkademiaTenisowaKrakTenis” www.facebook.com / 
Sportfactorypark/ .

3. Uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na publikowanie swoich danych 
osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej „www.sportfactorypark.pl oraz 
www.kraktenis.pl”.

4. Wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczo-
nych spotkań i przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i kontuzje 
powstałe podczas rywalizacji sportowej. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym 
zakresie i biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Życzymy powodzenia!!!                           
Organizatorzy oraz zespół Sport Factory Park


