
REGULAMIN
DEBLOWEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO

Z OKAZJI
DNI PIEŃSKA 2018

1. Sponsorzy
Miasto i Gmina Pieńsk
Strefa Tenisa – StrefaTenisa.com.pl

2. Cel imprezy
- promocja aktywnego wypoczynku
- popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców gminy i okolic

3. Termin i miejsce
- 9 czerwca 2018 r.
- Kort znajdujący się na otwartym kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku

4. Zgłoszenia 
- nieograniczona liczba miejsc, każdy chętny jest mile widziany
- można zapisywać się zarówno jako pala deblowa, jak również jako jeden zawodnik – pojedynczy zawodnicy dobiorą 
się lub zostaną dobrani w pary na miejscu przed rozpoczęciem turnieju
- zgłoszenia przyjmowane są w każdej z dostępnych form (tel. 691422934, e-mail lukasz.brodziak@yahoo.com, 
poprzez komunikator messenger, a także osobiście 

5. Opłaty
- zawodnicy biorący udział zwolnieni są z opłat startowych, wszystkie koszty pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy

6. Kwestie porządkowe
- podczas gry obowiązuje odpowiednie dla nawierzchni (sztuczna trawa) obuwie
- podczas gry na terenie kortu znajdować się mogą jedynie zawodnicy oraz osoby obsługujące mecz
- oglądanie meczu odbywa się na na zewnątrz kortu

7. System gry
- system rozgrywek zostanie wybrany stosownie do liczby zgłoszonych zawodników
- sety mogą zostać skrócone i rozgrywane od stanu 2:2 albo 3:3 – na dowolnym etapie trwania turnieju, lecz nie w 
trakcie trwania danego meczu
- w przypadku wyniku 1:1 w setach może zostać rozegrany decydujący tie-break do 10 punktów
- gemy mogą być rozgrywane bez przewag, w przypadku stanu 40:40 decyduje jeden punkt, odbierający wybiera stronę,
na którą zaserwowana zostanie piłka
- każdy decydujący tie-break musi zostać rozegrany w systemie do dwóch punktów przewagi

8. Podział zawodników w grupach / drabince turniejowej
- zostanie przeprowadzony w drodze rozstawienia (organizator według swojej wiedzy oraz wyników amatorskich 
turniejów w regionie może rozstawić najlepsze pary) oraz losowania – wszystkie nierozstawione pary zostaną 
przydzielone do systemu rozgrywek w drodze losowania

9. Wyniki turnieju
- zwycięzcy finału zajmują pierwsze miejsce, a przegrani finału drugie
- przegrani meczów półfinałowych zajmują ex aequo trzecie miejsce
- pozostali gracze kończą turniej jako uczestnicy turnieju, z podziękowaniem za uczestnictwo

10. Nagrody
- za miejsca I-III wszyscy zawodnicy otrzymują puchary
-wszyscy uczestnicy otrzymują upominki
 

11. Postanowienia końcowe
- turniej przeprowadzony zostaje zgodnie z niniejszymi przepisami
- we wszystkich sprawach dotyczących turnieju decyduje organizator
- organizator na każdy mecz zapewnia piłki ufundowane przez sponsora
- organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie gry
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez zawodników
- organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów niniejszego regulaminu i w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach podejmowania decyzji niezgodnych z nim
- wszelkie zastrzeżenia dotyczące turnieju należy zgłaszać do organizatora
- każdy zawodnik zgłaszający się do uczestnictwa w turnieju akceptuje jednocześnie treść regulaminu i jest 
zobowiązany do jego przestrzegania
- każdy kibic oglądający mecze i znajdujący się na terenie obiektu, w którym odbywa się turniej, akceptuje tym samym 
treść niniejszego regulaminu i jest zobligowany do jego przestrzegania.

Organizator


