III Otwarte Mistrzostwa Tarnobrzega tenisa
ziemnego w grze pojedynczej kobiet i mężczyzn.
REGULAMIN
20 września 2020 r. Tarnobrzeg
1.Organizator:
Tarnobrzeski Klub Tenisowy i Urząd Miasta Tarnobrzega.

2. Cel imprezy:
Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Tarnobrzega i okolic.

3. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniach 20 września 2020 r. godzina rozpoczęcia: 9:00, na kortach
tenisowych MOSiR.
4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numer 695 351 592 do dnia 19 września (sobota) do
godziny 18:00.
5. Wpisowe:
30 PLN
6. System gry:
System gry – mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym” do dwóch wygranych setów od
stanu 2:2 w każdym secie.
Przy stanie 6 : 6 w secie o wyniku decyduje „tie break”, przy stanie 1 : 1 w setach o wyniku
decyduje ”super tie break”.
Finał będzie rozgrywany na pełnym „dystansie” do dwóch wygranych setów. W przypadku
większej/mniejszej ilości zawodników lub wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek oraz sposobu przeprowadzenia
turnieju, a w skrajnych przypadkach nawet zmiany terminu turnieju.

Przewidziany jest również turniej pocieszenia dla zawodników, którzy odpadli w pierwszej
rundzie. System gier jest taki sam jak w turnieju głównym.
7. Losowanie:
Losowanie drabinki turniejowej przeprowadzone zostanie 19 września 2020 r. o godzinie 20:00.
Po losowaniu ogłoszona zostanie lista zgłoszonych zawodników, drabinka turniejowa oraz plan
gier na pierwsze mecze. Dokumenty te będą dostępne na naszym profilu FB, dzień przed
turniejem jak i na tablicy informacyjnej w trakcie trwania samego turnieju.
8. Nagrody:
Dla najlepszych zawodników w Turnieju przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe.
9. Postanowienia końcowe:














We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia główny i organizator
zawodów.
Finał będzie rozgrywany z udziałem sędziego głównego.
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu
przyjętego systemu gier jak i miejsca rozgrywek.
Organizator zapewnia piłki do gry.
Obowiązuje obuwie tenisowe oraz strój sportowy (tenisowy).
Zawodnik po wywołaniu do gry przez organizatora zawodów powinien stawić się na kort
w czasie nie dłuższym niż 20 min, po tym czasie następuje kręcz.
Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje
zawodników powstałe w trakcie turnieju.
Nieletni uczestnicy muszą okazać pozwalanie prawnego opiekuna na uczestnictwo w
turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które
uniemożliwiłyby rozegranie imprezy.
Udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na umieszczanie zdjęć na
stronie klubowej TKT (profilu FB), UM Tarnobrzeg lub lokalnych mediach.
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do Sędziego Naczelnego
Turnieju.
Każdy zawodnik zgłaszający się jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść
przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Tarnobrzeski Klub Tenisowy

