REGULAMIN
Międzypokoleniowy integracyjny turniej tenisowy
„Polski Szlem 2016”
„III Mistrzostwa Katowic o Puchar Prezydenta Miasta w tenisie na wózkach”

1. Organizatorem turnieju jest Fundacja BIT MASTERS ul. Jagiellońska 20/1, 87-100
Toruń.
2. Turniej odbędzie się w terminie 7—9 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Tenisowym
MOSiR Katowice przy ul. Szopienicka 71, 40-431 Katowice.
3. Turniej jest rozgrywany w grach pojedynczych mężczyzn.
3.1 Gra pojedyncza mężczyzn:
• Turniej jest rozgrywany systemem pucharowym
• Prawo startu uzyskuje dziesięciu czołowych zawodników z listy klasyfikacyjnej
Polskiego Związku Tenisowego plus dwie dzikie karty dla organizatora.
4. Zgłoszenia:
4.1 Lista miejsc jest ograniczona.
4.2 Termin zgłoszeń do dnia 27 marca 2016 roku.
4.3 Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: biuro@akademiakarolinywozniackiej.pl
(kopia: albinbatycki@o2.pl) do 27 marca 2016 roku wpisując w temacie: zgłoszenie tenis na wózkach.
4.4 Przyjęcie do turnieju gwarantuje termin oraz poprawność zgłoszenia – ranking (do
wyczerpania miejsc).
4.5 W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miejscowość, województwo, datę
urodzenia, numer licencji, ranking, email, numer kontaktowy, numer konta bankowego).
5. Organizator dokona losowania po zamknięciu listy zgłoszeń. Plan gier będzie
dostępny od dnia 6 kwietnia 2016 roku.
6. Każdy zawodnik startuje na własne ryzyko. Dokonując zgłoszenia oświadcza o dobrym
stanie zdrowia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rozgrywania turnieju.
8. Biorąc udział w turnieju należy posiadać aktualną licencję PZT.
9. Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem opartym na Kodeksie
Postępowania Zawodnika oraz Przepisach Gry w Tenisa.
10. Każdy zawodnik musi być dyspozycyjny w ciągu całego czasu trwania turnieju. W
interesie zawodnika leży sprawdzenie godziny własnego meczu.
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11. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze turnieju co najmniej 15
minut przed swoim meczem. Zawodnik, który nie jest gotowy do gry w ciągu 15 minut od
wywołania może być zdyskwalifikowany niezależnie od przyczyny.
12. Finaliści turnieju głównego są zobowiązani do uczestnictwa w uroczystości wręczenia
nagród w dniu 10.04.2016 w MOSiR – Katowice (SPODEK). W przypadku nieobecności
zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe.
13. Piłki używane w turnieju: Babolat Team
14. Zabrania się reklamy innych turniejów tenisowych na koszulkach lub bluzach.
15. Nagradzane są pucharami miejsca I, II oraz I miejsce (consolation). Pula nagród w
wysokości 3 000,00zł zostanie podzielona na wszystkich uczestników (procentowo).
16. Ostateczną decyzję w przypadku sporów w grze podejmuje Sędzia Naczelny. Zdanie
Sędziego Naczelnego jest niepodważalne.
17. Nagrody pieniężne będą wypłacane jedynie za pomocą przelewu na konto podane w
formularzu zgłoszeniowym.
18. Transport dla zawodników spoza Katowic – we własnym zakresie.
19. Zakwaterowanie dla zawodników zapewnia Organizator.
20. W trakcie turnieju będzie sporządzana dokumentacja fotograficzna oraz filmowa
przez osoby uprawnione do tego celu przez Organizatora.
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