Turniej Tenisa o Puchar Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w
Augustowie
Korty Tenisowe ul. Tytoniowa 1, 4 czerwca 2015 r.
REGULAMIN TURNIEJU
CELE TURNIEJU:
- popularyzacja tenisa ziemnego,
- promocja sportu i organizacja czasu wolnego,
- kształtowanie poprawnej postawy podczas współzawodnictwa – radość z wygranej,
przyjmowanie ewentualnej przegranej,
ORGANIZATOR: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
SĘDZIA GŁÓWNY: Kozłowski Grzegorz
KATEGORIE WIEKOWE: Kategoria I do lat 16, kategoria II powyżej 16 lat,
PRZEBIEG TURNIEJU:
- zapisy w dniu zawodów od godziny 9:30, (wpisowe 15 zł płatne na miejscu)
- losowanie godzina 9:45, rozpoczęcie turnieju godzina 10:00,
REGULAMIN TURNIEJU:
- turniej rozgrywany systemem pucharowym (do dwóch przegranych meczów)
- kategoria I: mecze po prawej stronie drabinki rozgrywane do 2 wygranych setów od stanu
2:2: przy stanie 1:1 super tie brek do 10 punktów, po lewej stronie drabinki jeden set, mecz
finałowy i o trzecie miejsce do 7 wygranych gemów.
- kategoria II: mecze po prawej stronie drabinki rozgrywane do 9 gemów, mecz finałowy i o
trzecie miejsce do dwóch wygranych setów (przy wyniku 1:1 super tie brek do10 punktów) ,
po lewej stronie drabinki jeden set
- system gier może ulec zmianie w dniu turnieju ze względu na małą ilość zawodników np: w
przypadku 5 lub mniej graczy w kategorii można rozegrać mecze systemem " każdy z
każdym". W przypadku dużej liczby chętnych mecze mogą być skrócone tak aby można było
płynnie przeprowadzić turniej. W w/w decyzję podejmie sędzia główny po konsultacji z
zawodnikami
- obowiązuje strój sportowy, buty do gry w tenisa na nawierzchni ziemnej,
- mecze sędziowane przez grających zawodników,
- osoby niepełnoletnie udział w turnieju za pisemną zgodą rodzica lub pod nadzorem rodzica
lub opiekuna,
- po zakończonym meczu zawodnicy podają wynik do sędziego oraz szczotkują kort,
- każdy z uczestników podpisuje oświadczenie o przystąpieniu do turnieju na własną
odpowiedzialność i o stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie sportu,
- puchary i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej,
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ:
-zachowań agresywnych (sprawy sporne rozstrzyga sędzi główny),
- palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie kortów,
- używania słów potocznie uważanych za wulgarne.
Dodatkowe informacje numerem tel. 602390211
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