REGULAMIN
Międzypokoleniowy integracyjny turniej tenisowy
„Polski Szlem 2016”
III Mistrzostwa Katowic o Puchar Prezydenta Miasta amatorów
1. Organizatorem turnieju jest Fundacja BIT MASTERS ul. Jagiellońska 20/1, 87-100 Toruń.
2. Turniej odbędzie się w terminie 7—10 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Tenisowym MOSiR Katowice przy
ul. Szopienicka 71, 40-431 Katowice.

3. Kategorie:

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

3.1 Mężczyzn: open, +40, +50; gra podwójna
3.2 Kobiet: open
3.3 Gra mieszana: open
Zgłoszenia:
4.1 Lista miejsc jest ograniczona.
4.2 Termin zgłoszeń do dnia 3 kwietnia 2016 roku do godziny 20:00.
4.3 Przejęcie do turnieju gwarantuje termin oraz poprawność zgłoszenia, ranking (do wyczerpania
miejsc).
4.4 Wpisowe do turnieju należy wpłacać na konto bankowe Fundacja BIT MASTERS ul. Jagiellońska
20/1, 87-100 Toruń konto:62 1090 1157 0000 0001 1821 1805 lub przed meczem w kwocie 200 zł
lub 150zł. Potwierdzenie przelewu wraz ze zgłoszeniem należy przesłać na adres mailowy
tenis.akademia@interia.pl do 3 kwietnia 2016 roku.
4.5 W zgłoszeniu należy podać:

imię i nazwisko,

miejscowość, województwo,

datę urodzenia,

wybraną kategorię (maksymalnie dwie kategorie),

numer licencji PZT „Seniorzy i Amatorzy”

ranking PZT „Amatorzy i Seniorzy”

email,

numer kontaktowy,

numer konta bankowego.
4.6 Zawodnik może uczestniczyć w dwóch kategoriach tj. grze pojedynczej oraz grze podwójnej lub grze
mieszanej.
Organizator dokona losowania drabinek poszczególnych kategorii po zamknięciu listy zgłoszeń. Plan gier
będzie dostępny od dnia 6 kwietnia 2016 roku.
Każdy zawodnik startuje na własne ryzyko. Dokonując zgłoszenia oświadcza o dobrym stanie zdrowia.
Turniej zaliczany jest do kalendarza imprez “Seniorzy i Amatorzy PZT ” i rozgrywany zgodnie z jego
regulaminem oraz punktacją.
7.1 W turnieju mogą uczestniczyć tenisiści – amatorzy wg regulaminu rozgrywek Seniorów i Amatorów
Polskiego Związku Tenisowego (PZT).
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rozgrywania turnieju.
Biorąc udział w turnieju należy posiadać aktualną licencję PZT lub wykupić licencję jednorazową wg
zasad zapisanych w regulaminie Seniorów i Amatorów PZT.
Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem opartym na Kodeksie Postępowania
Zawodnika oraz Przepisach Gry w Tenisa.
Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym, dwa pełne sety + supertiebreak (na czas rozgrywania
supertiebreak’a wskazane jest wezwanie sędziego). Dotyczy to również gier podwójnych. Mecze
rozgrywane są w formule 2 pełnych setów + supertiebreak, gemy rozgrywane są w systemie „NO AD”.
Organizator dopuszcza rozgrywanie meczów w formule skróconych setów (od stanu 2:2), o czym
zawodnicy będą poinformowani.
Każdy zawodnik musi być dyspozycyjny w ciągu całego czasu trwania turnieju. W interesie zawodnika
leży sprawdzenie godziny własnego meczu.

12. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze turnieju, co najmniej 15 minut przed swoim
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meczem. Zawodnik, który nie jest gotowy do gry w ciągu 15 minut od wywołania może być
zdyskwalifikowany niezależnie od przyczyny.
Kort treningowy może być dostępny odpłatnie w ciągu 2 dni przed startem turnieju po wcześniejszej
rezerwacji w recepcji klubu.
W trakcie rozgrywek wymagany jest strój sportowy i przepisowe obuwie tenisowe.
Piłki w turnieju: Babolat Team.
Zabrania się reklamy innych turniejów tenisowych na koszulkach lub bluzach.
Nagradzane są miejsca I, II i III w każdej kategorii. O miejscu trzecim decyduje przewaga wygranych
gemów w półfinale, a w przypadku remisu rozgrywany będzie mecz o III miejsce. System rozgrywek o III
miejsce ustala Organizator.
Ostateczną decyzję w przypadku sporów w grze podejmuje Sędzia Naczelny. Zdanie Sędziego
Naczelnego jest niepodważalne.
Nagrody pieniężne będą wypłacane jedynie za pomocą przelewu na konto podane w formularzu
zgłoszeniowym.
Rezygnacja z turnieju jest możliwa nie później niż do 3 kwietnia 2016 roku do godziny 20:00. Po tym
terminie nie będzie możliwy zwrot pieniędzy.
Transport i zakwaterowanie dla zawodników spoza Katowic – we własnym zakresie.
W trakcie turnieju będzie sporządzana dokumentacja fotograficzna oraz filmowa przez osoby
uprawnione do tego celu przez Organizatora.

