
 

"PIRAMIS" teniszverseny 

Szabályzat 

 

1. Kihívás  

Kihívni az azonos sorban vagy 1 sorral feljebb lévő játékost lehet.  

2. A verseny menete  

2 hetes ciklusok vannak. Minden versenyző az egyik ciklusban kihívó, a másikban kihívott lesz. A 

minimális részvétel 4 hét alatt 2 mérkőzés, ennél több mérkőzést kihívóként lehet játszani. A verseny 

kezdetét veszi 2022. október 17-én, befejeződik 2023. április 16-án. A verseny ideje alatt maximum 

1x lehet kihagyni. 2x-es lemondás esetén visszarangsorolás történik, egy sorral lejjebb, utolsó helyre.  

3. A kihívás menete  

1. A kihívó fél kiválasztja ellenfelét (fehér - szabad, piros - foglalt)  

2. Az elérhetőségét kikeresi, felhívja  

3. A mérkőzés időpontját megbeszélik a szabad pálya lehetőségeiből (a fehér időpont szabad, a piros 

foglalt). A pályát hétközben csak folytatólagosan lehet foglalni. Ez azt jelenti, hogy vagy közvetlenül 

előtted, vagy közvetlenül utánad vannak a pályán.  

4. A kihívó a versenybírónak SMS-ben elküldi a kihívó és kihívott játékos rangsorát, majd az 

egyeztetett dátumot és időpontot. pl. 26-20 (10.18.) 16.30.  

5. A mérkőzés végeztével - egyből - a győztes elküldi smsben a végeredményt.pl. 26-20 (6/4;2/6;5-10)  

4. Játék rend  

Egy mérkőzés 2 nyert szettig tart. 6:6-os állásnál 7-es tie break dönt. Előny nélküli játékok vannak 

(no-ad). A döntő szett 10-es tie break-kel fejeződik be. Amennyiben 1 óra 25 perc elteltével még 

sincs vége a mérkőzésnek, úgy a győzelemre álló játékos nyer. Egy mérkőzés díja 5000 Ft 

játékosonként.  

5. Egyéb szabályok  

- A következő kihívást vasárnaptól szerda 20.00 óráig lehet lebonyolítani. (Minél előbb elkezded a 

kihívást, annál nagyobb a választási lehetőséged ellenfél és pálya terén.)  

- A kihívást visszautasítani semmilyen indokkal sem lehetséges. 

- A verseny kezdetével a páratlan helyezésű versenyzők kezdik a kihívást, utána pedig már adott 

lesz (2. ciklusban páros, 3. ciklusban páratlan). 

- A 7. helyezett mindig kihívott, az utolsó helyezett pedig mindig kihívó lesz. 

- Az utolsó sorban lévő játékosok páros és páratlan ciklusban is lehetnek kihívok. 

- Azok a játékosok, akiket nem hívtak ki és ezt a tábla sem teszi lehetővé, kihívok lesznek az adott 2 

hetes ciklusban. 

- Ugyanazzal a játékossal ismét legkorábban 5 hét múlva lehet játszani. 

- A versenytől való visszalépés esetén, azaz amennyiben egy játékos lekerül a tábláról, a következő 

évben kizárólag az utolsó helyről indulhat. 

- A labdát a kihívó játékos biztosítja. 

- A ranglista minden mérkőzés után frissül. 

- Menet közben is bármikor lehet csatlakozni, de ebben az esetben a rangsor legvégéről indul az új 

jelentkező. 

- A ranglista 1 - 6. helyezettje körmérkőzéses rendszerben játszik.  

 

Kérjük, hogy a játékszabályokat, valamint a sportszerűség szabályait mindenki következetesen tartsa be! 

Piramis játék kontroller: Szendi Zsolt 70/360-2520 


