
 

REGULAMIN AMATORSKICH TURNIEJÓW TENISOWYCH ROZGRYWANYCH NA 

KORTACH TENISOWYCH  NET  W GOŁUCHOWIE.  

ORGANIZATOR – NET s. c. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:  

 

1. W turnieju mogą brać udział amatorzy nieklasyfikowani w ciągu ostatnich 15 lat na 

listach  seniorskich PZT i 5 lat na listach juniorskich PZT. 

2. Ustala się wpisowe dla członków PZT w wysokości 40-50 zł, w zależności od rangi 

turnieju. Koszt licencji jednorazowej wynosi 15 zł. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK  

1. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 tie-break). Zawodnicy, 

którzy przegrali swój pierwszy mecz mogą brać udział w turnieju pocieszenia, jeżeli warunki 

pozwolą na jego rozegranie. 

2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń mecze będą rozpoczynane od stanu 2:2 w każdym secie, 

a przy stanie 1:1 w setach – super tie-break do 10 pkt. 

3. W systemie grupowym o zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów, w przypadku 

jednakowej ilości punktów decyduje stosunek setów, a następnie bezpośredni pojedynek. 

4. Mecze półfinałowe i finałowe będą rozgrywane w całości. 

5. Organizator zapewnia piłki.  

6. Przyjmuje się zasadę, że rozstawieni będą zwycięzcy ubiegłorocznych turniejów. Ilość 

rozstawionych zawodników będzie uzależniona od liczby zgłoszeń. W przypadku turniejów 

atp rozstawieni będą zawodnicy atp. 

7. Turnieje są rozgrywane w kategoriach wiekowych. Podział na kategorie - jak w ogłoszeniu. 

W przypadku niskiej frekwencji decyzję o podziale na kategorie podejmuje organizator w 

dniu turnieju. 

8. Jeden zawodnik może startować maksymalnie w dwóch kategoriach. 

9. Gry będą się odbywały wg harmonogramu gier. 

10. Przerwa między meczami maks. 1 godz., z wyjątkiem sytuacji kiedy nie można wcześniej 

rozegrać spotkania. 

11. Każdy zawodnik jest zobowiązany do rozegrania trzech meczów dziennie, a w przypadku 

meczów skróconych (patrz pkt.2) limit zostaje zwiększony do 4 dziennie (nie dotyczy 

zawodników startujących w dwóch kategoriach wiekowych - bez limitu). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Po rozpoczęciu turnieju, protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą 

rozpatrywane.  

 

2. Listy zgłoszeń do turnieju zostają zamknięte w dniu rozpoczęcia o godz. 9:30.  

 

3. W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie turnieju 

organizator ustali inny termin.  

 

4. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 

 


