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Regulamin
Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Szczytno-2018
1. Cel:
Celem zawodów jest popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy Szczytno oraz
upowszechnianie aktywności ruchowej, jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu
wolnego. Jak również propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia.
2. Organizator:
Organizatorem Turnieju jest Gmina Szczytno przy współpracy Stowarzyszenia Mazurski Klub
Tenisowy.
3. Termin, miejsce oraz plan zawodów:
Turniej odbędzie się w dniach 09-10.06.2018 r. na kortach tenisowych w miejscowości Nowe
Gizewo.
4. Zgłoszenia
Przyjmowane pod nr tel. 606 952 975, bądź pod adresem e-mail: geopol_radziszewski@o2.pl
5. System gry
System gry – do 16 zawodników, mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym”
(do 2

wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach o wyniku decyduje „super tiebreak” – do 10 pkt.

i 2 pkt. przewagi. Przy większej liczbie zawodników (>16) mecze rozgrywane będą do wygrania 8
gemów (przy stanie 8:8 decyduje „tiebreak”).Finał gramy do 2 wygranych setów. Ewentualne
rozstawienie graczy wynika z uzyskanych miejsc z wcześniejszych turniejów tenisowych
rozegranych na terenie powiatu szczycieńskiego. Zawodnicy uczciwie sami sobie sędziują mecz. W
sytuacjach spornych decyzję podejmuje sędzia zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany sposobu przeprowadzenia turnieju.
6. Sprzęt
Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania odpowiedniego sprzętu tenisowego
(w szczególności: butów tenisowych , a także odzieży, rakiet itp.).
7. Nagrody
Przewidziany jest puchar Wójta Gminy Szczytno, medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
8. Postanowienia końcowe
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby
rozegranie zawodów i zastrzega możliwość rezygnacji bądź zmiany terminu turnieju.


We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia główny i organizator



zawodów.
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTZ.
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Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu i przyjętego



systemu rozgrywek.
Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników



powstałe w trakcie turnieju.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora
na potrzeby imprezy (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
Dz. U. nr 133, poz. 833, ze zm.) i wyrażają także zgodę na wykorzystanie ich imienia, nazwiska
oraz wizerunku w materiałach, relacjach i sprawozdaniach z zawodów w prasie lub innych



środkach masowego przekazu takich jak Internet.
Każdy zawodnik zgłaszający się jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść
przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Wójt Gminy Szczytno
/-/
Sławomir Wojciechowski
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