
R E G U L A M I N 

Halowy Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Święta Niepodległości 

o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia 

08–11.11.2019 r. 

 

I. CEL IMPREZY: 

1. Organizacja czasu wolnego dorosłych i młodzieży. 

2. Promocja aktywnego wypoczynku. 

3. Popularyzacja tenisa ziemnego. 

II. ORGANIZATOR: 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Termin: 08-11.11.2019 r. 

2. Miejsce: hala tenisowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu 

ul. Matejki 17a - dwa korty, nawierzchnia twarda o podłożu akrylowym 

„Plexicushion”. 

IV. UCZESTNICY: 

1. Kategoria OPEN: 

 bez ograniczeń. 

2. Kategoria 55+: 

 wiek zawodnika co najmniej 55 lat 

3. Kategoria 100+: 

 suma lat obu zawodników nie mniej niż 100 

 wiek zawodnika co najmniej 40 lat 

V. KATEGORIE ORAZ TERMINARZ: 

1. Gra pojedyncza kat. OPEN kobiet: 

 08.11.2019 r. /piątek/ od godz. 17:00 

 09.11.2019 r/ /sobota/ od godz. 9:00 

 10.11.2019 r. /niedziela/ od godz. 9:00 

 11.11.2019 r. /poniedziałek/ od godz. 9:00 

2. Gra pojedyncza kat. OPEN mężczyzn: 

 08.11.2019 r. /piątek/ od godz. 17:00 

 09.11.2019 r/ /sobota/ od godz. 9:00 

 10.11.2019 r. /niedziela/ od godz. 9:00 

 11.11.2019 r. /poniedziałek/ od godz. 9:00 



3. Gra pojedyncza kat. 55+ mężczyzn: 

 08.11.2019 r. /piątek/ od godz. 17:00 

 09.11.2019 r/ /sobota/ od godz. 9:00 

 10.11.2019 r. /niedziela/ od godz. 9:00 

 11.11.2019 r. /poniedziałek/ od godz. 9:00 

4. Gra deblowa kat. 100+ mężczyzn: 

 09.11.2019 r/ /sobota/ od godz. 9:00 

 10.11.2019 r. /niedziela/ od godz. 9:00 

 11.11.2019 r. /poniedziałek/ od godz. 9:00 

5. Gra deblowa kat. OPEN mixt: 

 09.11.2019 r/ /sobota/ od godz. 9:00 

 10.11.2019 r. /niedziela/ od godz. 9:00 

 11.11.2019 r. /poniedziałek/ od godz. 9:00 

VI. ZGŁOSZENIA: 

1. Osobiście w hali tenisowej OSiR lub tel. 91 321 21 06. 

2. Gry singlowe: do czwartku 07.11.2019 r. do godz. 19:00. 

3. Gry deblowe: do piątku 08.11.2019 r. do godz. 18:00. 

VII. WPISOWE: 

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

2. Gry deblowe:  50 zł. od pary. 

VIII. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ORAZ LOSOWANIE: 

1. Spotkanie organizacyjne turnieju oraz losowanie gier singlowych: czwartek 

07.11.2019 r. godz. 19:00 w budynku hali tenisowej. 

2. Losowanie gier deblowych: piątek 08.11.2019 r. godz. 18:15 w budynku hali 

tenisowej. 

IX. SYSTEM ROZGRYWEK: 

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

od ilości zgłoszeń. 

X. POSTANOWIENA REGULAMINOWE: 

1. O rozstawieniu zawodników decyduje organizator turnieju. 

2. Organizator dopuszcza możliwość udziału jednego zawodnika w maksymalnie dwóch 

kategoriach. 

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

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

5. Wszelkie protesty i odwołania rozstrzyga organizator turnieju. 

6. Organizator zapewnia piłki do gry (Wilson). 



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

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

9. Obowiązuje czyste / zamienne obuwie sportowe. 

XI. NAGRODY: 

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

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

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

„fair-play”. 

2. Przystępując do zawodów, zawodnicy akceptują powyższy regulamin i wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w turnieju 

(klauzula RODO - załącznik do Regulaminu). Administratorem danych osobowych 

jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, ul. Matejki 22. 

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki podczas 

rozgrywek. 

4. Wszyscy uczestnicy turnieju biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

(ubezpieczenie we własnym zakresie). 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

7. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator. 


