
REGULAMIN
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO – EŁK OPEN 2016 - SINGIEL

1. Cel
Celem turnieju jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszego 
zawodnika w tenisie ziemnym w Ełku.
     

2. Termin i miejsce:
a) Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
b) Termin: 27-28 sierpnia 2016 r.
c) Miejsce: Korty tenisowe na Stadionie Miejskim przy ul. Piłsudskiego 29
     

3. Harmonogram – Losowanie dnia 25 sierpnia 2016r. i opublikowanie na 
www.mosir.elk.pl do godz. 15:00
     

4. System rozgrywek i przepisy gry:
a) turniej tenisa ziemnego rozegrany zostanie w kategorii gry pojedynczej
b) turniej tenisa ziemnego rozegrany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

międzynarodowymi ITF oraz Regulaminem Turniejowym PZT (regulaminy są 
dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku Tenisowego: www.pzt.pl

c) po opracowaniu planu gier, organizator wywiesza go na tablicy informacyjnej, do 
wiadomości uczestników turnieju.

d) przy planowaniu kolejności gier będą stosowane następujące zasady:
 wytypowanie kolejności gier na poszczególnych kortach;
 dopuszcza się przeniesienie gier zaplanowanych jako ostatnie na danym korcie

na inny kort;
 rozpoczynanie od spotkań najbardziej cofniętych;

e) czas rozgrzewki przed meczem wynosi 5 minut,
f) w przypadku wznowienia meczu po przerwie, czas rozgrzewki wynosi 

odpowiednio:
 0 - 15 minut przerwy - bez rozgrzewki
 15 - 30 minut przerwy - 3 minuty rozgrzewki
 ponad 30 minut przerwy - 5 minut rozgrzewki

g) w celu sprawnego przeprowadzenia turnieju organizator może stosować różnego 
rodzaju sposoby punktacji i systemy prowadzenia turnieju (np. grupowy, każdy z 
każdym, o miejsca, pucharowy, od stanu po dwa w każdym secie, itp.), pod 
warunkiem, że informacja o tym została przekazana wszystkim uczestnikom 
turnieju przed rozpoczęciem gier,

h) mecze turniejowe są sędziowane przez sędziów lub wzajemnie przez zawodników, 
za obopólną zgodą zawodników mecz może sędziować inny zawodnik,

i) organizator ustala limit uczestników na  max.24 zawodników .
     

5. Zgłoszenia i losowanie:
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w turnieju uczestnik dokonuje wypełniając 

„Formularz  Zgłoszeniowy” na stronie www.mosir.elk.pl  do wyczerpania limitu.
b) losowanie turnieju prowadzi sędzia lub Organizator po weryfikacji zawodników,
c) Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia zawodników.
     

6. Warunki uczestnictwa:
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a) posiadanie odpowiedniego stroju sportowego,
b) dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznym podpisem na oświadczeniu 

zawodnika,
     

7. Organizator zapewnia:
a) turniej będzie rozgrywany piłkami posiadającymi atest ITF, marka piłek 

turniejowych będzie podana w komunikacie turniejowym,
b) obsługę medyczną, sędziowską i techniczną,
c) nagrody w postaci pamiątkowych pucharów i nagród dla najlepszych zawodników,
d) organizator zapewnia wodę dla zawodników podczas meczów turnieju. 
     

8. Techniczne warunki rozgrywania turnieju:
a) wszystkie korty, na których rozgrywane są oficjalne mecze turniejowe mają taką 

samą nawierzchnię – sztuczna trawa;
b) na kortach obowiązuje regulamin  Kortów Tenisowych Stadionu Miejskiego  w Ełku

w zakresie korzystania z kortów.
c) informacje ogólne:

 zawodnicy podczas turnieju korzystają z własnego ubezpieczenia.
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez 

uczestników w trakcie trwania zawodów (np. utrata sprzętu sportowego, jego 
zniszczenie itp.).

 podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania na
kortach pod wpływem alkoholu lub substancji o podobnym negatywnym 
oddziaływaniu na zawodnika.

 zawodnicy mają obowiązek dostosowania się do poleceń sędziego głównego 
Zawodów.

  w sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator
 przypadki nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora


