Regulamin Turnieju Tenisa Ziemnego
AKWEN GEM CUP 3-4 marca 2018
1.Organizator
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku.
2. Cel Imprezy
- promocja aktywnego wypoczynku
- popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy Czerwonak i okolicznych miejscowości
3. Termin i Miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 3-4 marca 2018 r. na terenie kortów tenisowych w Bolechowie, ulica Wojska
Polskiego 6.
4. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są u obsługi na terenie kortów tenisowych w Bolechowie, ulica Wojska Polskiego 6,
tel. kontaktowy: 695 596 170 do dnia 26 lutego 2018 (poniedziałek) do godziny 12:00 (decyduje kolejność
zgłoszeń).
5. System gry
System zostanie dopasowany do ilości zgłoszonych zawodników.
Planowany system gier: Faza grupowa (sobota) – zawodnicy podzieleni na 3 grupy po 4 lub 5 zawodników, w
grupie gramy systemem „każdy z każdym”. Z grup A i B do fazy pucharowej (niedziela) awansuje dwóch
najlepszych zawodników oraz zwycięzca meczu barażowego pomiędzy zawodnikami, którzy zajęli 3 miejsce w
grupie A i B, a z grupy C trzech najlepszych zawodników. Gramy od stanu 2:2 w gemach. Przy stanie 1:1 w
setach, set decydujący to tie – break (do 7 zdobytych punktów). Przy równej ilości wygranych setów, decyduje
ilości wygranych gemów.
Faza pucharowa (niedziela) – zawodnicy przyporządkowani do drabinki play – off zgodnie z miejscami zajętymi
po sobotnich meczach grupowych. Do następnej rundy awansują tylko zwycięzcy poszczególnych meczów.
Gramy od stanu 0:0 w gemach, do 2 wygranych setów. Set decydujący to tie – break (do 7 zdobytych punktów)
Ostateczne system gier zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeniowej.
6. Losowanie
- Losowanie przeprowadzi organizator
- Po losowaniu ogłoszona zostanie drabinka turniejowa która będzie do pobrania na stronie
www.akwenczerwonak.pl
7. Nagrody
Dla najlepszych zawodników w Turnieju przewidziane są: Puchary, Medale, Talony do wykorzystania w sklepie
sportowym.
8. Postanowienia końcowe:
- We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia główny i organizator zawodów.
- Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTZ.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu i przyjętego systemu
rozgrywek.
- Na cały turniej organizator zapewnia 8 nowych kompletów piłek (32 szt.).
- Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodniczek powstałe w
trakcie turnieju.
- Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do Sędziego Głównego Turnieju.
- Każdy/a zawodnik/czka zgłoszony/a do turnieju akceptuje jednocześnie treść przedstawionego regulaminu i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
- Zawodnik niepełnoletni zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na udział w turnieju.

