AKTUALIZACJA: 06.06.2017

REGULAMIN TENIS ZIEMNY

CEL:
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych zawodników XVIII Światowych Igrzysk
Polonijnych oraz popularyzacja tenisa ziemnego w środowiskach polonijnych.
MIEJSCE:
Centrum Sportowo - Rekreacyjne, ul. Przy Skarpie 4, Toruń.

TERMIN:
30 lipca – 2 sierpnia 2017 r.

UCZESTNICTWO:
Zgodnie z Regulaminem Światowych Igrzysk Polonijnych, prawo udziału i startu mają
wszystkie osoby będące Polakami bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające
za granicą.

KATEGORIE WIEKOWE:
dzieci do 12 lat (osobno dziewczęta i chłopcy);
młodzież od 13 do 16 lat (osobno dziewczęta i chłopcy);
dorośli w podziale na kategorie (osobno kobiety i mężczyźni):
17 - 20 lat
21 - 35 lat
36 - 45 lat
46 - 55 lat
56 - 65 lat
66 - 70 lat
powyżej 71 lat

Podstawą klasyfikacji w kategoriach wiekowych jest udział co najmniej 5 osób w danej
kategorii.
SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Turniej tenisa ziemnego rozegranie zostanie w następujących konkurencjach:
- gra pojedyncza kobiet i mężczyzn (podział na kategorie wiekowe);
- gra podwójna kobiet i mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe);
- gra mieszana (bez podziału na kategorie wiekowe);
- gry pocieszenia (bez podziału na kategorie wiekowe).
2.

Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników
oraz skład sędziowski.

3.
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Międzynarodowej Federacji Tenisa i Regulaminem Turniejowym Polskiego Związku
Tenisowego.
4.

Termin, miejsce i godzina losowania zostanie podane w komunikacie turniejowym
na oficjalnej stronie internetowej Igrzysk.

5.

Tabela losowania, plan gier zostanie umieszony w widocznym miejscu.

6.

O kolejności gier decyduje sędzia.

7.

W celu sprawnego przeprowadzenia turnieju organizator może stosować różnego rodzaju
sposoby punktacji i systemy prowadzenia turnieju (np. „każdy z każdym”, system
pucharowy, od stanu po dwa w każdym secie itp.).

8.

Organizator poinformuje przed rozpoczęciem gier o systemie prowadzenia turnieju.

9.

Mecze turniejowe będą prowadzone przez sędziów sektorowych, natomiast mecze
finałowe gier pojedynczych przez sędziów stołkowych.

10. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów
/ Sędziemu Głównemu.

11. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego kontaktu
jest koordynator tenisa ziemnego – p. Piotr Lenc, tel. + 48 604 935 241, e-mail:
kontakt@tenis-obozy.pl .
12. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych
przez organizatora.
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