REGULAMIN
GP Tczewa 2021 w Tenisie Ziemnym
1. Grand Prix Tczewa w Tenisie Ziemnym jest towarzyskim cyklem 5 turniejów dla amatorów.
2. Organizator:
Współorganizator:

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.
The North Event

3. W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16 lat,
z wyłączeniem zawodników w wieku 14 lat i powyżej (rocznik) wyczynowo trenujących w klubach
tenisowych oraz sklasyfikowani w rankingu PZT.
4. GP 2021 rozegrane zostanie w kategorii OPEN
5. ZGŁOSZENIA





do turnieju można się zgłaszać tylko elektronicznie pod adresem: www.elektronicznezapisy
liczba uczestników ograniczona do 16 zapisanych i opłaconych zawodników
zgłoszenia będą przyjmowane TYLKO do każdego czwartku poprzedzającego termin
rozgrywek do godziny 14:00,
Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w rozgrywkach zobowiązane są do dostarczenia
oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna, potwierdzającego dobry stan zdrowia i
brak przeciwwskazań do udziału w turnieju - warunek konieczny, bez oświadczenia zawodnik
nie będzie dopuszczony do udziału w turnieju. Wzór oświadczenia/zgody stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu.

Nie ma możliwości zapisania się na turniej w dniu rozgrywek !!!
Mając na celu usprawnienie rozgrywek, spośród zgłoszonych zawodników rozlosowane zostaną pary
meczowe, podane nr. kortów oraz orientacyjna godzina rozpoczęcia meczu. Wszystkie te informacje
opublikowane będą na 1 dzień przed turniejem
Wpisowe na turniej w wysokości 25 zł (na pokrycie kosztów wynajmu kortów) wymagane przy
rejestracji za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.
Wpisowe nie podlega Zwrotowi.
Z opłaty startowej zwolnieni są wszyscy zawodnicy w wieku 65 lat i więcej.
6. Termin i miejsce
Turniej zostanie rozegrany w następujących terminach:







15.05.2021 r.
22.05.2021 r.
28.08.2021 r.
04.09.2021 r.
11.09.2021 r.

Miejsce rozgrywek:
Mecze rozgrywane będą kortach przy basenie (ul. Wojska Polskiego 28a) oraz na kortach w parku
miejskim (ul. Sienkiewicza 17)
7. W poszczególnych turniejach można uzyskać:
- 60 pkt. za I miejsce
- 48 pkt. za II miejsce
- 42 pkt. za III miejsce
- 36 pkt. za IV miejsce
- 24 pkt. za miejsca 5-8
- 12 pkt. za miejsca 9-32
8. Zwycięzcą cyklu jest zawodnik, który uzyska największą ilość punktów z czterech najlepszych
turniejów cyklu.
9. W przypadku takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje większa ilość wyższych miejsc.
10. Po ostatnim 5 turnieju zostaną wręczone nagrody rzeczowe dla pięciu najlepszych zawodników.
11. Zasady gry:












mecze rozgrywane są tylko w sobotę od godziny 9:00,
wszystkie mecze muszą odbyć się w terminach wyznaczonych przez Organizatora, w
przypadku braku możliwości rozegrania meczu ze względu na pogodę organizator wyznaczy
nowy termin turnieju lub może przenieść rozgrywki na halę tenisową („balon” przy basenie),
zawodnik, aby liczył się w klasyfikacji turniejów ma obowiązek grać o miejsca w
wyznaczonym terminie przez organizatora,
Wyjątek może stanowić sytuacja, w której obaj zawodnicy grający w meczu finałowym lub o
III miejsce dojdą do porozumienia z organizatorem, wówczas te mecze mogą zostać
rozegrane w niedzielę o godzinie 12:00 (ustalenie innej godziny meczu zależy od
porozumienia zainteresowanych zawodników i dostępności kortów – należy ustalić z
kortowym inną godzinę jeżeli będzie dostępna),
Mecze odbywają się zgodnie z zasadą każdy sędziuje po swoje stronie. Zawodnicy mogą
poprosić o arbitraż i ocenę śladu piłki jeśli obaj się zgodzą, osobę trzecią. Jednak w tej sytuacji
decyzja wydana przez tę osobą jest ostateczna i niepodważalna,
Gramy do dwóch wygranych setów,
Przy stanie 1:1 w setach, rozgrywany jest tie-break do 10 zdobytych punktów, wyjątek
stanowi mecz finałowy i mecz o III miejsce gdzie rozgrywamy pełen dodatkowy set,
rozgrzewka nie może trwać dłużej niż 5 minut

12. Pozostałe Informacje:
 brak wpisowego jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika,
 warunkiem udziału w rozgrywkach jest dopełnienie formalności zgłoszeniowych (opłata
startowa i akceptacja regulaminu),
 zawodnicy są proszeni o stawianie się na mecz 30 minut przed planowanym rozpoczęciem
gry,






zawodnicy mają obowiązek stawienia się do gry w ciągu 10 minut od chwili wywołania gry
przez organizatora turnieju. W przypadku nie stawienia się jednego zawodnika następuje
automatyczny walkower dla zawodnika, który stawił się na korcie,
w nadzwyczajnych okolicznościach za zgodą organizatora turnieju i zawodnika, który otrzymał
walkower może dojść do rozegrania tego meczu,
organizator nie zabezpiecza opieki medycznej, w razie potrzeby udzielenia pomocy należy
kontaktować się z pogotowiem ratunkowym pod numerem 999 lub 112



Każdy zawodnik przystępuje do rozgrywek dobrowolnie i ponosi odpowiedzialność za poniesione
kontuzje w czasie gry, czy zniszczony sprzęt. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ta
przechodzi na ich opiekunów.



zwycięzca meczu zobowiązany jest podać wynik organizatorowi/prowadzącemu turniej,

13. Dodatkowe ZASADY BEZPIECZEŃSTWA związane z COVID-19
 rezygnacja z „podawania sobie ręki”
 Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
 Zachowanie dystansu społecznego,
 Korzystanie z tych samych piłek podczas jednego meczu (organizator zapewnia 2 piłki na
każdy mecz)
14. Postanowienia końcowe
 Zawodnicy oświadczają, że są zdrowi i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
 Każdego uczestnika turnieju obowiązuje obuwie sportowe,
 W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą
organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek,

 Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny/Organizator.
 Na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu i wyrobów tytoniowych,

 Za szkody pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada
zawodnik a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny,

 Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 Osoby nie pełnoletnie startują za zgodą i wiedzą rodziców/opiekunów prawnych
 Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na






wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez
organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią
dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika nr 1,
Przyjmuje się, że rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich znają i akceptują warunki
przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 501 – 730 – 577 Andrzej Gołembiewski
Przyjmuje się, że każdy zawodnik zna i akceptuje treść
W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie

Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach (ewentualne ich
zaginięcie).
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Informacja Administratora Danych Osobowych
Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

