Tenisowa Majówka
27 – 28 maja 2018 rok.
Termin:
 26 – 27 maja 2018 roku
Miejsce:
Korty Tenisowe MZUK Gliwice ul. Kosynierów 6
 biuro zawodów na terenie kortów
Organizatorzy:
 Samorząd Miasta Gliwice
 MZUK Gliwice
Zgłoszenia:
 Osobiście na kortach do 28 maja br. do godziny 9:30
Opłata startowa:
płatna w biurze zawodów podczas zapisów i wynosi odpowiednio:
 dzieci i młodzież do 18 lat – udział bezpłatny
 dorośli –40zł
Prawo startu na podstawie:
 oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność i oświadczenia o stanie zdrowia
 zgody rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach (dotyczy osób niepełnoletnich)
 wniesionej opłaty startowej
Nagrody:
 Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy i nagrody
Kategorie wiekowe:
 mini tenis dla dzieci
 gry singlowe dziewcząt do lat: 12, 14, 16, 18
 gry singlowe chłopców do lat: 12, 14, 16, 18
 gry singlowe pań: open, +35
 gry singlowe panów: open, +35, +50
 gry deblowe pań open
 gry deblowe panów open
*Zapisy do poszczególnych kategorii według rocznika.
*Start poszczególnych kategorii przy udziale minimum 8 zawodników/zawodniczek
Sędziowanie:
 kierownikiem turnieju jest : Leszek Lemczak…….
 sędzią głównym turnieju jest : Krzysztof Kostecki.....
 wszelkie sprawy sporne muszą zostać zgłoszone przez zawodnika, w biurze zawodów,
 sprawy sporne rozpatruje kierownik turnieju i sędzia główny i ich decyzje są ostateczne.
Postanowienia końcowe:
 plan turnieju ustalany jest na bieżąco przez sędziego głównego,
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w turnieju obowiązuje bezwzględna zasada przynależności wiekowej do danej konkurencji.
Odstępstwem od tej zasady może być tylko i wyłącznie sytuacja, kiedy do danej kategorii zgłosi
się mniej niż 8 osób i wtedy te osoby mogą zgłosić się do kategorii o jeden stopień młodszej – dorośli
i do kategorii o jeden stopień starszej – dzieci,
wszyscy zawodnicy mają prawo zagrać w jednej kategorii singlowej i deblowej,
w grach singlowych gra toczy się do dwóch setów wygranych, przy czym w każdym z setów przy stanie
6:6 rozgrywany jest tie-break, w grach deblowych trzeci set to tie-break do dziesięciu,
zawodnicy startujący w turnieju mają obowiązek sami dowiadywać się o terminie swojej gry,
nie stawienie się zawodnika na korcie po upływie 15 minut od wywołania przez sędziego będzie
skutkowało jego skreczowaniem,
w przypadku oddania meczu walkowerem zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconego wpisowego,
zawodnicy startujący w turnieju mają obowiązek zachowywać się na korcie w sposób godny
i kulturalny. Niewłaściwe zachowanie będzie piętnowane przez sędziego głównego poprzez:
ostrzeżenie słowne, odebranie punktu w gemie na korzyść przeciwnika, odebranie gema na korzyść
przeciwnika, odebranie seta na korzyść przeciwnika, usunięcie zawodnika z kortu,
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników zawodów,
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt i wyposażenie zawodników pozostawiony
bez nadzoru oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie,
na terenie biura, na trasach przebywać mogą wyłącznie zawodnicy, sędziowie i obsługa zawodów
turniej ma charakter rekreacyjny.

Organizatorzy
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