
 
 

 

 

 

REGULAMIN  

XX AMATORSKICH MISTRZOSTW GLIWIC w TENISIE 

o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GLIWICE ZYGMUNTA FRANKIEWICZA 

21 września – 5 października 2019 roku 

1. Turniej zostanie rozegrany na kortach tenisowych MZUK Gliwice, ul. Kosynierów 6                 
codziennie od 21 września do 05.października.2019 roku.  

2. Zapisy osobiście na kortach do dnia 20 września 2019 roku, do godziny 19:00. Zapisy 
małoletnich zawodników mogą dokonać tylko rodzice lub opiekunowie prawni 
jednocześnie wyrażając zgodę na udział małoletniego w turnieju na ich odpowiedzialność                        
Ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych małoletniego. 

3. W turnieju przewidziano rozegranie następujących kategorii:  

 gry singlowe dziewcząt: do lat 8,10,12,14,16,18 

 gry singlowe chłopców: do lat 8,10,12,14,16,18 

 gry singlowe Pań amatorek: 19-34,+35,+40,+45,+50,+55,+60,+65 

 gry singlowe pań OPEN 

 gry singlowe Panów amatorów: 19-34,+35,+40,+45,+50,+55,+60,+65,+70,+75 

 gry singlowe panów OPEN 

 gry deblowe dziewcząt: do lat 14, do lat 18 

 gry deblowe chłopców: do lat 14, do lat 18 

 gry deblowe pań amatorek: 19-34,+35,+45 

 gry deblowe pań OPEN 

 gry deblowe panów amatorów: 19-34, +35,+45,+55,+65,+70 

 gry deblowe panów OPEN 

 gry mikstowe dzieci i młodzieży: do lat 14, do lat 18 

 gry mikstowe amatorów: 19-34, +70,+90 

 gry mikstowe OPEN 
4. Na potrzeby tego turnieju przyjmuję się, że Amator i Amatorka to osoby, które w wieku    

18 lat i później nie były zawodnikami uprawiającymi tenis oraz w ostatnich dwóch latach 
nie uprawiały zawodu trenera tenisa(nie dotyczy kat. +50 i starszych). 

5. W turnieju przestrzegane będą bezwzględnie przynależności wiekowe do konkurencji. 
Odstępstwem od tej zasady może być tylko i wyłącznie sytuacja, kiedy do danej kategorii 
zgłosi się mniej niż osiem osób i wtedy te osoby mogą zgłosić się do kategorii o jeden 
stopień młodszej w przypadku dorosłych, a w przypadku dzieci i młodzieży do kategorii                  
o jeden stopień starszej. 

6. Aby kategoria została rozegrana bezwzględnie potrzebne jest zgłoszenie                                
się przynajmniej ośmiu zawodników, bądź par w danej kategorii rozgrywek. Obowiązuje 
rozstawienie na podstawie wyników turnieju ubiegłorocznego. 

7. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania własnej rakiety, piłki zapewnia 
organizator. 

8. Na potrzeby turnieju Organizator zapewnia szatnie jednak nie ponosi odpowiedzialności 
za rzeczy tam pozostawione. 

9. Każdy uczestnik turnieju pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu i wyżywienia. 



 
 

10. Każdy uczestnik turnieju dokonuje ubezpieczenia od zdarzeń losowych związanych                 
z Mistrzostwami we własnym zakresie. 

11. Każdy uczestnik turnieju bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność, 
zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z jego udziałem                      
w Mistrzostwach, w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu jakichkolwiek 
wypadków lub chorób doznanych w związku z Mistrzostwami, w tym w szczególności 
wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała                
bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia uczestnika. 

12. Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody 
wyrządzone organizatorom lub osobom trzecim z własnej winy. Organizator i wszystkie 
osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 
Mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Mistrzostwach.                         
W szczególności organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia 
bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania zawodów. 

13. W turnieju mogą startować osoby, które posiadają stałe zameldowanie na terenie miasta 
Gliwice oraz Powiatu Gliwickiego. Wyjątek stanowi kategoria Open. 

14. W kategoriach OPEN mogą brać udział także osoby zameldowane poza Powiatem 
Gliwickim. 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, zgodnie z punktami                    
3, 4, 6 i 13 tego regulaminu. 

16. Dzieci i młodzież grająca w kategoriach do lat 18 oraz osoby grające w kategoriach +65 
nie płacą wpisowego do turnieju. Pozostałe osoby uiszczają kwotę 50zł, najpóźniej                                      
do momentu rozpoczęcia swojej pierwszej gry turniejowej. 

17. Dokonanie opłaty wpisowej do turnieju 50zł uprawnia do zagrania w jednej kategorii 
singlowej, jednej deblowej i jednej mixta.  

18. Mieszkańcy Gliwic i powiatu gliwickiego chcący dodatkowo zagrać w turnieju OPEN 
muszą uiścić dodatkową opłatę w wysokości 30zł za udział w turnieju singlowym,                   
15zł od osoby za udział w turnieju deblowym i 15zł od osoby za udział w turnieju mixta.  

19. 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 grze podwójnej nie stosujemy reguły 
„złotej piłki”, a trzeci set to tie-break do dziesięciu. 

20. Plan turnieju ustalany jest na bieżąco przez sędziego naczelnego turnieju, osobno                      
na każdy dzień i będzie wywieszany zawsze o godz. 9.00 każdego dnia. Plan gier                    
po godzinie 16:00 ustalony jest przez Sędziego Naczelnego Turnieju i jest ostateczny !!! 

21. Wykaz kategorii, które rozgrywać będą swoje mecze następnego dnia będzie 
wywieszony najpóźniej do godz. 20:00 na tablicy ogłoszeń. 

22. Zawodnicy startujący w turnieju maja obowiązek sami dowiadywać się o terminach 
swoich gier. 

23. Niestawienie się zawodnika na korcie, po upływie 15 minut od wywołania przez sędziego 
lub kierownika turnieju, będzie skutkowało jego skreczowaniem. 

24. W przypadku oddania meczu walkowerem zawodnikowi nie przysługuje zwrot 
wpłaconego wpisowego. 

25. Zawodnicy startujący w turnieju maja obowiązek zachowywać się na korcie w sposób 
godny i kulturalny. Wszelki niewłaściwy sposób zachowania będzie piętnowany                  
przez kierownika turnieju oraz przez sędziego głównego. Mają oni prawo do wyciągania 
następujących sankcji wobec zawodnika: 

 ostrzeżenie słowne 

 odebranie punktu w gemie – na korzyść przeciwnika 

 odebranie gema – na korzyść przeciwnika 



 
 

 odebranie seta – na korzyść przeciwnika 

 usunięcie zawodnika z kortu 
26. Wszelkie niejasności i problemy wyjaśniają Kierownik Turnieju Leszek Lemczak                        

i Sędziowie Naczelni Krzysztof Kostecki i Wojciech Winiarski, a ich decyzje                               
są ostateczne. 

27. Zawody mogą zostać odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny                
w dniu i na miejscu stwierdzą brak możliwości rozegrania Mistrzostw. 

28. W turnieju przewidziano nagrody za miejsca od I do III w każdej kategorii wiekowej. 
29. Zakończenie turnieju zaplanowane jest na 5 października 2019 roku o godz. 16:00 – 

serdecznie zapraszamy. 
30.  Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć podczas mistrzostw,                 

które będą publikowane w serwisach internetowych organizatorów, (www.mzuk.pl, 
www.gliwice.eu, www.fundacjaradan.org). 

 
 
 
        Organizator turnieju: 
        MZUK Gliwice, 

Fundacja RADAN 
 
 
 

http://www.mzuk.pl/
http://www.gliwice.eu/
http://www.fundacjaradan.org/

