REGULAMIN IV TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICA
1. Organizator: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ,,ATOL’’ Sp. z o.o., Klub Sportowy TOPSPIN
2. Termin i miejsce: 17.09.2022 r., korty tenisowe przy ul. Brzozowej 7
3. Program:
•
•
•
•

zapisy: do 16.09.2022 r.
losowanie: w dniu turnieju,
rozpoczęcie: 17.09.2022 godzina: 09.00,
ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów oraz nagród rzeczowych: po zakończeniu
turnieju, (w zależności od ilości uczestników).

4. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
•
•
•
•

•
•
•

przyjmowanie zgłoszeń i dodatkowe informacje: 883 882 096,
ilość miejsc jest ograniczona: 8 mężczyzn i 8 kobiet (decyduje kolejność zgłoszeń).
w turnieju tenisa ziemnego mogą wziąć udział amatorzy, młodzież z licencją młodzika
w PZT oraz posiadacze licencji PLT.
wszyscy zawodnicy startują w turnieju tenisa ziemnego na własną odpowiedzialność
oraz zobowiązani są wypełnić pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do
udziału w turnieju,
turniej tenisa organizowany jest dla mężczyzn oraz kobiet w kategoriach OPEN,
zawodnicy startujący w turnieju zobowiązani są do wniesienia opłaty wpisowego w
kwocie 30 zł- płatne w dniu turnieju w kasie basenu krytego ul. Brzozowa 7.
Nagrody: dla zwycięzców puchary, statuetki i nagrody rzeczowe

5. System rozgrywek:
•
•

turniej będzie rozgrywany metodą grupowo/ pucharową
gra odbywać się będzie do dwóch wygranych setów od stanu 2:2 w gemach. Bez
przewag, przy stanie 40:40 stronę, na którą ma być wykonywane podanie wybiera
returnujący. Przy stanie 1:1 w setach, zostanie rozegrany super tie- break przy czym
punkt 10 jest ostatnim punktem, czyli przy stanie 9:9 rozgrywa się ,,złotą piłkę’’.

6. Wykorzystanie wizerunku:
Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu eventu na potrzeby
dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik eventu wyraża zgodę na nieodpłatną
publikację wizerunku w materiałach promocyjnych.
7. Inne postanowienia:
•
•
•
•
•

organizator zastrzega sobie prawo do odwołania eventu, bądź przesunięcia jego
terminu, bez podania przyczyny,
uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu
kortów tenisowych
organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki, kontuzje
przed, po oraz w trakcie prowadzonych rozgrywek,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas trwania turnieju,
w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

