REGULAMIN
I Turniej Tenisa Ziemnego
dla uczniów Szkół Podstawowych powiatu Mińskiego

1. Cel turnieju
Celem zawodów jest popularyzacja tenisa ziemnego, stworzenie możliwości sportowej rywalizacji
uczniów w grupach rówieśniczych oraz wyłonienie najlepszych graczy do lat 16 w powiecie Mińskim.

2. Organizator
Uczniowski Klub Sportowy KS Sulejówek z siedzibą w Sulejówku ul. Ignacego Jana Paderewskiego 29,
05-070 Sulejówek, działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalny im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Sulejówku

3. Miejsce odbywania się turnieju:
Korty Tenisowe Topspin Sulejówek, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalny im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku

4. Zasady uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział uczniowie – mieszkańcy (bez względu na płeć) gmin wchodzących w
skład powiatu mińskiego, w dniu rejestracji uczęszczający do szkoły podstawowej klas IV-VIII i nie
ukończyli 16 lat w dniu rejestracji.
Uczestnicy muszą dostarczyć organizatorowi turnieju podpisaną przez rodzica lub rodziców
(opiekunów prawnych) zgodę na udział w turnieju oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań natury
medycznej do wzięcia udziału w rywalizacji. Zaświadczenie może mieć formę oświadczenia opiekuna
prawnego lub dokument badania lekarskiego.
Uczestnicy biorący udział w turnieju podpisują oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem
turnieju oraz oświadczenie, że biorą udział w turnieju na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności z wszelkie urazy, kontuzje lub inne następstwa
turnieju, które nie były wynikiem rażącego niedbalstwa organizatora.
Zawodnik, który po rejestracji znajdzie się na liście zawodników zaakceptowanych do turnieju
głównego lub eliminacyjnego uznawany jest za przyjętego do turnieju i jest zobowiązany do stawienia
się do gry. Najpóźniej 3 dni przed dniem turnieju opublikowane będą listy zawodników
zaakceptowanych do turnieju głównego lub eliminacyjnego. Na dwa dni przed turniejem
opublikowany będzie plan gier. Wszelkie publikacje komunikatów odbywać się będą na stronie:
www.kortysulejowek.pl/turniejsp/
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5. Formuła turnieju
Turniej w grze pojedynczej odbywa się dwóch etapach: etap 1 – kwalifikacyjny oraz etap 2 – turniej
główny.
Etap 1 rozgrywany jest w grupach w formule każdy z każdym. O kolejności w grupie decydują kolejno:
większa liczba wygranych setów, następnie większa różnica gemów i ostatecznie większa liczba
zdobytych gemów. Z grupy do etapu 2 przechodzą osoby, które zajmą I i II miejsce w grupie.
Etap 2 rozgrywany jest w grupach w formule każdy z każdym. O kolejności w grupie decydują kolejno:
większa liczba wygranych setów, następnie większa różnica gemów i ostatecznie większa liczba
zdobytych gemów. Z grupy do etapu 2 przechodzą osoby, które zajmą I i II miejsce w grupie.
Eliminacje (Etap 1) ograniczony jest do ilości maksymalnie 64 zawodników
Turniej główny w grze pojedynczej (Etap 2) rozgrywany musi być w obsadzie minimum 8
zawodników.
Turniej w grze podwójnej rozgrywany jest wśród 32 osób, które zajęły 32 najlepsze miejsca w trakcie
Etapu I gry pojedynczej. Z tej grupy
Mecze rozgrywane są do 6 gemów, z przewagą 2. W przypadku wyniku 6:6, rozgrywany jest tie-break
do 7 punktów.

6. Kryteria kwalifikacyjne do udziału w turnieju
Kryteria kwalifikacyjne do udziału w turnieju – etap I (turniej kwalifikacyjny):
Złożenie deklaracji o umiejętności gry w tenisa ziemnego, rejestracja poprzez stronę internetową,
akceptacja regulaminu i spełnienia wymogów określonych w zasadach uczestnictwa (4).
Kryteria kwalifikacyjne do udziału w turnieju – etap II (turniej główny): Zajęcie miejsca I lub II w
grupie w trakcie Etapu I

7. Zgłoszenia do turnieju
Rejestracja zgłoszeń odbywa się poprzez stronę internetową: www.kortysulejowek.pl/turniejsp/
Zamknięcie rejestracji następuje w terminie 3 dni przed rozpoczęciem turnieju tj. 22 Kwietnia 2020
do godziny 00:00.
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, pełną datę urodzenia (dd/mm/rrrr), gminę, w której
znajduje się miejsce zamieszkania, oraz nazwę i adres szkoły do której uczęszcza uczestnik.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia stanowi mail zwrotny z systemu rejestracji potwierdzający
przyjęcie.

8. Miejsca zwycięskie
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I, II i III miejsce zdobyte w 2 etapie turnieju są miejscami zwycięskimi za które przysługuje dyplom
odpowiednio zwycięzcy, finalisty i za zajęcia 3 miejsca.
Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej: www.kortysulejowek.pl/turniejsp/

9. Opłaty
Udział w turnieju jest bezpłatny.

10.

Przepisy dotyczące turnieju

Turniej nie jest zaliczany do klasyfikacji PZT.
Organizator turnieju ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze zdjęć oraz filmów z udziałem
zawodników, które zostały wykonane podczas danego turnieju.
Turniej jest rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz Przepisami Gry w Tenisa.
Zawodnik zgłaszając się do turnieju przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania przepisów
niniejszego Regulaminu.

11.

Kierownictwo turnieju

Kierownictwo turnieju składa się z dyrektora turnieju oraz sędziego naczelnego, którzy muszą
dysponować umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie organizacji i prowadzenia turniejów.
Dyrektor turnieju jest przedstawicielem organizatora osobiście odpowiedzialnym za sprawne,
terminowe, zgodne z przepisami przeprowadzenie turnieju.
Do obowiązków dyrektora turnieju należy w szczególności:

A. Publikowanie komunikatów dotyczących turnieju
B. Podejmowanie decyzji o zmianie formuły rozgrywaniu turnieju ze względy na warunki
pogodowe.
C. Sporządzanie, wspólnie z sędzią naczelnym, planu gier na każdy dzień.
D. Zarchiwizowanie pełnego sprawozdania turniejowego
E. Podejmowanie decyzji o przydatności kortów do gry.
F. Decydowanie o wszelkich przerwach w grze.
G. Wyznaczanie terminu dokończenia meczu.
H. Podejmowanie decyzji w zakresie interpretacji Przepisów Gry w Tenisa - decyzja sędziego
naczelnego w tej kwestii jest ostateczna.
I. Decydowanie o ewentualnej zmianie terminu rozgrywania turnieju lub etapu turnieju oraz
plany gier ze względu na warunki pogodowe.
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