
Regulamin

Turniej Tenisa Ziemnego Mistrzostwa Rumi Amatorów w Grze Podwójnej 2020

1. Cel
Celem turnieju jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszych par deblowych w 
tenisie ziemnym w Rumi.

2. Termin i miejsce:
a) Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, TKKF ‘’ORZEŁ’’ w Rumi
b) Termin: 12-13 wrzesień 2020r.
c) Miejsce: korty tenisowe TKKF Orzeł Rumia przy ul. Mickiewicza 43
d) Zapisy do turnieju odbywać się będą telefonicznie w przeddzień rozpoczęcia turnieju tj. w piątek 

do godziny 14.00 u gospodarza obiektu tel. 607 374 034. Plan gier dostępny będzie w piątek przed 
turniejem około godziny 20.00 na stronie internetowej  www.bodyclub.com.pl

3. System rozgrywek i przepisy gry:
a) turniej tenisa ziemnego rozegrany zostanie w kategorii amatorów w  grze podwójnej – debel 
b) w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni z wyłączeniem zawodników w wieku powyżej 14 lat

wyczynowo trenujących w klubach tenisowych oraz zgłoszonych do Drużynowych Mistrzostw 
Polski po roku 2016

c) w turnieju dopuszczone będą również pary mieszane i podwójne kobiet
d) turniej tenisa ziemnego rozegrany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

międzynarodowymi ITF oraz Regulaminem Turniejowym PZT ( regulaminy są dostępne na stronie
internetowej Polskiego Związku Tenisowego: www.pzt.pl

e) po opracowaniu planu gier , organizator wywiesza go na tablicy informacyjnej, do wiadomości 
uczestników turnieju 

f) przy planowaniu kolejności gier będą stosowane następujące zasady:
 Wytypowanie kolejności gier na poszczególnych kortach;
 Dopuszcza się przeniesienie gier zaplanowanych jako ostatnie na danym korcie na inny 

kort;
 Rozpoczynanie od spotkań najbardziej cofniętych;

g) czas rozgrzewki przed meczem wynosi 5 minut,
h) w przypadku wznowienia meczu po przerwie, czas rozgrzewki wynosi odpowiednio:

 0 – 15 minut przerwy – bez rozgrzewki
 15 – 30 minut przerwy – 3 minuty rozgrzewki
 Ponad 30 minut przerwy – 5 minut rozgrzewki

i) w celu sprawnego przeprowadzenia turnieju organizator może stosować różnego rodzaju sposoby 
punktacji i systemy prowadzenia turnieju i systemy prowadzenia turnieju (np. grupowy, każdy z 
każdym,  o miejsca, pucharowy, od stanu po dwa w każdym secie, itp.), pod warunkiem, że 
informacja o tym została przekazana wszystkim uczestnikom turnieju przed rozpoczęciem gier,

j) mecze turniejowe są sędziowane przez grających



4. Zgłoszenia i losowanie:

a) losowanie turnieju prowadzi sędzia lub Organizator po weryfikacji zawodników.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia zawodników.
c) w turnieju  rozstawione zostaną  pary deblowe które zgromadziły w sumie największą ilość 

punktów w Grand Prix Wybrzeża Amatorów w Tenisie Ziemnym 2020
  

5. Warunki uczestnictwa:
a) posiadanie odpowiedniego stroju sportowego,
b) uiszczenie opłaty startowej 60,-zł para w dniu turnieju w kasie TKKF ‘’Orzeł’’   

    
6. Organizator zapewnia:

a) nagrody pieniężne  za I miejsce  i   II miejsce  oraz nagrody rzeczowe , puchar i dyplomy
b) piłki na pierwsze gry

      
7. Techniczne warunki rozgrywania turnieju:

a) Wszystkie korty, na których rozgrywane są oficjalne mecze turniejowe mają taką samą 
nawierzchnię.

b) Na kortach obowiązuje regulamin TKKF ‘’ORZEŁ’’ w Rumi.
c) Informacje ogólne:

- zawodnicy podczas turnieju korzystają z własnego ubezpieczenia.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników w trakcie        
trwania zawodów ( np. utrata sprzętu sportowego, jego zniszczenie)
- zawodnicy mają obowiązek dostosowania się do poleceń sędziego głównego Zawodów.
- w sprawach spornych decyduje Organizator
- przypadki nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator.
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


