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Tenis amatorski

Gra towarzyska
– Jako uczestnik kilku rodzinnych obozów tenisowych
zauwa˝yłem, ˝e ludzie uwielbiajà turnieje organizowane
na zakoƒczenie turnusów. Na ogół jednak po powrocie
z wakacji nie kontynuujà rywalizacji na korcie – mówi
Krzysztof Frydrychowicz, pomysłodawca i organizator
towarzyskich rozgrywek ˝artobliwie nazwanych
Warsaw Roland Garros.
o jednym z takich obozów wpadł
na pomysł, aby skrzyknàç grup´
znajomych, którzy mieli cokolwiek
wspólnego z tenisem. Zacz´ło si´ od kilkunastu osób. W marcu 2013 roku wystartuje ju˝ trzeci sezon amatorskiej ligi,
opartej na zasadach challenge’u. Limit
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uczestników podwy˝szono do 50, mimo
˝e ch´tnych jest znacznie wi´cej.
WÊród nich sà m.in. informatycy, prawnicy,
artyÊci, którzy nigdy dotàd nie grali tak
intensywnie w tenisa. Jesienià zostało rozegranych ponad 250 meczów, co oznacza,
˝e Warsaw Roland Garros to obecnie

jedna z najpr´˝niejszych stołecznych lig.
Co ciekawsze, jeszcze rok temu nikt
z grona jej uczestników nie grywał regularnie na punkty. Dzisiaj tenis jest tematem
ka˝dej towarzyskiej rozmowy!
Grajà stuprocentowi amatorzy – m´˝czyêni
i kobiety – którzy nigdy nie byli ani zawodnikami, ani instruktorami. Warunek
obowiàzkowy: trzeba si´ udzielaç i dokładaç towarzyskà cegiełk´ do rozwoju ligi.
W tych rozgrywkach liczy si´ bowiem nie
tylko to, co na korcie, ale równie˝ poza
nim: imprezy, ad hoc zwoływane turnieje
gry podwójnej, czy wspólne wyjazdy. –
Nie ma uczestników anonimowych. Wszyscy nawzajem oczekujà od siebie zaanga˝owania, i to daje sił´nap´dowà tej inicjatywie – mówi Frydrychowicz.
Formuła rozgrywek jest dopasowana do
intensywnego ˝ycia zawodowego uczest-
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Przepis na lig´
Grupa zało˝ycielska. Na poczàtek trze-

ników. Wyzwany i wyzywajàcy sami decydujà, na których kortach zostanie rozegrany pojedynek. Do tej pory odbyło si´
pół tysiàca ligowych meczów, a ani razu
nie trzeba było si´ odwoływaç do rozjemczych przepisów regulaminu. Kilka warszawskich klubów zaproponowało natomiast atrakcyjne zni˝ki, dzi´ki czemu łatwiej znaleêç odpowiedê na pytanie „Gdzie
gramy?”.
Do zarzàdzania ligà niezb´dna jest samoobsługowa aplikacja. To truizm, ale w czasach, gdy wiele klubów nadal prowadzi
ligi „na zeszyt”, znalezienie oprogramowania nie jest łatwe. Polskie programy to
na ogół zamkni´te systemy dla klubów,
prawd´ mówiàc, cz´sto o wàtpliwej jakoÊci.
Rozgrywki Warsaw Roland Garros sà zarzàdzane przez uniwersalny system działajàcy „w chmurze”, napisany przez ame-

rykaƒskiego programist´, pasjonata tenisa.
Licencja jest pomijalnym kosztem – miesi´czny abonament wynosi 10 dolarów.
Ligowcy sà samowystarczalni – nie potrzebujà poÊrednictwa administratora, czyli
„wirtualnego kortowego” do jakiejkolwiek
czynnoÊci zwiàzanej z meczami. Sami
wyzywajà, akceptujà wyzwania, wprowadzajà wyniki, komunikujà si´.
Przeci´tny amator, odbijajàcy z trenerem
razy czy dwa razy w tygodniu, widzàc
w swoim klubie tablic´ z wynikami ligi
challenge’u, zazwyczaj myÊli, ˝e to dla
niego za wysokie progi i rezygnuje z próby
rywalizacji. Decyzja, ˝eby spróbowaç sił
z kimÊ znajomym przychodzi łatwiej.
Dzi´ki Warsaw Roland Garros wiele osób
pokonało barier´ pierwszej tenisowej konfrontacji. Uczestnicy ligi oceniajà swoje
umiej´tnoÊci w oparciu o popularnà sied-

ba zaktywizowaç kilku znajomych,
którzy nie tylko zacznà graç, ale b´dà
czuç misj´.
Formuła. Zasady rozgrywek muszà
maksymalnie ułatwiaç gr´ i premiowaç
aktywnych.
Aplikacja. Podstawa sukcesu to przyjazny program do obsługi challenge’u;
kiepski i zawodny system rozło˝y najlepszà lig´. Warto poszukaç
i wypróbowaç ró˝ne rozwiàzania.
Animacja. Nie ma gry bez nieustannej
mobilizacji graczy; animatorzy powinni
cały czas inteligentnie zach´caç do
podejmowania wyzwaƒ.
Towarzystwo. Nie nale˝y ulegaç
pokusie zbyt szybkiego rozrostu ligi;
najlepiej po ka˝dym sezonie stopniowo
zwi´kszaç liczebnoÊç majàc pewnoÊç,
˝e wi´kszoÊç uczestników zdà˝yła si´
ju˝ poznaç.
Poza kortem. AktywnoÊç „potenisowa”
to spoiwo ligi; warto pomyÊleç o wspólnych turniejach czy imprezach,
np. z okazji otwarcia i zamkni´cia
sezonu.
Facebook. Komunikacja online,
w tym newslettery, relacje, konkursy,
zdj´cia nakr´cajà dobrà zabaw´.
Finanse. Wystarczy symboliczne
wpisowe na nagrody i na utrzymanie
systemu; w interesie graczy mo˝na
postaraç si´ o zni˝ki w oÊrodkach
tenisowych, serwisach itp.
Czas. Mimo usprawnieƒ technologicznych animowanie i zarzàdzanie zajmuje
sporo czasu, ale daje te˝ mnóstwo
frajdy.

miostopniowà skal´ opracowanà przez
USTA. Rozpi´toÊç umiej´tnoÊci si´ga od 3
do 5 punktów, ale przy tak du˝ej liczbie
graczy ka˝dy znajdzie wyzwania na miar´
ambicji i zaawansowania.
Na Êwiàtecznym „Êledziku” koƒczàcym
drugi sezon zjawiło si´ prawie sto osób.
Przybyli uczestnicy, ich rodziny i sympatycy
rozgrywek. – Najwi´cej satysfakcji czerpiemy z tego, ˝e wielu znajomych, widzàc
naszà frajd´, wzi´ło si´ za tenis i odgra˝a
si´, i˝ na pewno wystartuje przy najbli˝szej
okazji. Oby tylko w ubogiej tenisowo
Warszawie wystarczyło kortów dla przybierajàcej w sił´ grupy zapaleƒców! –
podsumowuje Frydrychowicz.
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