
R E G U L A M I N 

Letniego Turnieju Tenisa Ziemnego 

III Puchar Lata w Tenisie Ziemnym o Puchar Dyrektora OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu 

 

I. CEL ROZGRYWEK: propagowanie masowej kultury fizycznej oraz organizacja czasu wolnego 

dorosłych i młodzieży. 

II. ORGANIZATOR: OSiR "Wyspiarz" w Świnoujściu. 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Termin: 30.08.2019 r. - 01.09.2019 r. 

2. Miejsce: korty tenisowe OSiR ul. Matejki 17A. 

IV. UCZESTNICY: 

1. Bez ograniczeń, wg zgłoszeń. 

2. Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie we własnym 

zakresie). 

V. KATEGORIE ORAZ TERMINARZ: 

1. Gra pojedyncza mężczyzn kat. OPEN: 

 30.08.2019 r. /piątek/ od godz. 17:00 

 31.08.2019 r/ /sobota/ od godz. 9:00 

 01.09.2019 r. /niedziela/ od godz. 9:00 

2. Gra pojedyncza mężczyzn kat. OLD BOYS 55+ (wiek zawodnika min. 55 lat): 

 30.08.2019 r. /piątek/ od godz. 17:00 

 31.08.2019 r/ /sobota/ od godz. 9:00 

 01.09.2019 r. /niedziela/ od godz. 9:00 

3. Gra deblowa kat. MIXT (kobieta + mężczyzna): 

 31.08.2019 r/ /sobota/ od godz. 9:00 

 01.09.2019 r. /niedziela/ od godz. 9:00 

VI. WPISOWE: 

1. Gry singlowe:  40 zł. dorośli  /  20 zł. młodzież ucząca się. 

2. Gry deblowe:  50 zł. od pary. 

VII. SYSTEM ROZGRYWEK: 

1. System rozgrywek w danej kategorii zostanie ustalony przed losowaniem w 

zależności od ilości zgłoszeń. 

2. Wszystkie gry do dwóch wygranych setów (ew. trzeci set „tie break” do 10 pkt. z 

przewagą 2 pkt.). 



3. Warunkiem rozegrania danej kategorii jest udział min. 4 zawodników lub par. 

4. Spotkanie organizacyjne turnieju i losowanie gier singlowych w czwartek 29.08.2019 

r. godz. 19:00 w budynku hali tenisowej. 

5. Zapisy do gier deblowych do 30.08.2019 r. do godz. 18:00, losowanie - godz. 18:15. 

VIII. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE: 

1. O rozstawieniu zawodników decyduje organizator turnieju. 

2. Czas oczekiwania na zawodnika i rozgrzewka na korcie  max. 10 minut. 

3. Wszelkie protesty i odwołania rozstrzyga organizator turnieju. 

4. Organizator zapewnia piłki do gry (Wilson). 

5. Zawodnicy sędziują sobie sami, zgodnie z zasadą: każdy sędziuje po swojej stronie. 

6. W przypadku sytuacji spornych - sugerowane jest powtórzenie punktu. 

IX. NAGRODY: 

1. Puchary za I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach. 

2. Nagrody rzeczowe: 

 w kat. OPEN mężczyzn za I miejsce nagroda rzeczowa o wartości 100 zł. 

 w kat. OLD BOYS 55+ za I miejsce nagroda rzeczowa o wartości 100 zł. 

 w kat. MIKST za I miejsce nagroda rzeczowa o wartości 2x100 zł. 

3. 6 karnetów 3/5-wejściowych na korty lub halę tenisową (losowane wśród wszystkich  

uczestników turnieju). 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i rywalizacji w duchu „fair-

play”. 

2. Za rzeczy osobiste pozostawione na korcie lub w szatni organizator nie odpowiada. 

3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

4. Przystępując do rozgrywek, zawodnicy akceptują powyższy regulamin i wyrażają 

zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko), oraz nieodpłatne 

opublikowanie wizerunku (ewentualnie zdjęcia), w związku z udziałem w turnieju 

(klauzula RODO - załącznik do Regulaminu). 


