
 

 

 

 

 

REGULAMIN GRAND CAMP TENNIS LEAGUE 

 

1. „GRAND CAMP TENNIS LEAGUE” zwana dalej „GC Tennis League” jest  
amatorską formą współzawodnictwa w tenisie ziemnym, zorganizowaną na kształt  
rozgrywek ligowych.  

2. Organizatorem oraz jedynym właścicielem praw do organizacji GC Tennis League  
jest firma Krak Tenis sp.z o. o. sp. k., ul. Szlachecka 24, 32-080 Brzezie ,  NIP 677-237-
49-27 zwana dalej „Organizatorem”  

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

4. Rozgrywki GC Tennis League będą odbywały się w okresie 8.06.2021 - 09.10.2021.  

I Faza : 8.06.2021 - 26.09.2021  

II Faza (play-off): 2 - 3.10.2021 ćwierćfinały/ półfinały oraz 9.10.2021 finały  

5. Do uczestnictwa w rozgrywkach mogą zostać dopuszczeni tylko amatorzy, którzy  
w terminie do 08.06.2021 r. wyrażą chęć uczestnictwa, opłacą wpisowe i wypełnią  
formularz zgłoszeniowy. Wyjątkiem stanowi grupa TOP, w której mogą brać udział  
trenerzy, instruktorzy, zawodnicy oraz byli zawodnicy bez względu na płeć.  
 
 
 



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

1) Liga TOP (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: Grand Camp, Sport Factory 
Park oraz Wilson Polska,   

 

8. Wszyscy uczestnicy Ligii otrzymują od organizatora rabat w wysokości 15%   
na zakup piłek firmy Wilson.  
 
9. Oficjalne zakończenie zmagań ligowych, połączone z imprezą integracyjną i 
wręczeniem nagród odbędzie się 09.10.2021 (jeżeli sytuacja epidemiologiczna   
na to pozwoli).  

10. Wpisowe do SFP Tennis League wynosi 150zł   
 

 
Numer konta: 30 2490 0005 0000 4530 9296 9968  

11. Poza wpisowym uczestnicy opłacają każdorazowo wynajem kortu z rabatem  -10% 
od cen regularnych.  

 

12. 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  
 

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) 

2) 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.  
 
3) W celu zarezerwowania kortu należy zgłosić się do Recepcji Sport Factory Park   
lub zarezerwować kort na stronie internetowej www.twojtenis.pl  
 
4) 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. 



 

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

6) 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 zostaną sklasyfikowani na podstawie punktów zdobytych 
w meczach ligowych zgodnie z poniższym kluczem: 
- Za rozegranie meczu i przegrana 0:2– 1 pkt 
- Za przegrana 1:2 – 2 pkt 
- Za wygrana 2:1 – 3 pkt 
- Za wygrana 2:0 – 4 pkt 
- Za każdym gem róznicy +/- 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 
 
2) Osiem najlepszych zawodników awansuje do Fazy Play-off, w której gra się 
według klucza 1-8, 2-7, 3-6 , 4-5 miejscem. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na udostępnianie swoich  w  

danych kontaktowych innym uczestnikom.  
 
2. Uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na wykorzystywanie jego 
wizerunku 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 wyznaczonych 
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

  


