
AKCJA LATO z POSiR 2018 

Regulamin Rodzinnego Turnieju Tenisa Ziemnego 

 

I. ORGANIZATOR 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy 

ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań 

II. CEL ZAWODÓW 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w mieście. 

2. Wyeliminowanie pokus sięgania po używki poprzez organizację aktywności fizycznej. 

3. Utrwalanie nawyku sportowego trybu życia. 

4. Wzmacnianie więzi w rodzinie. 

III. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Turniej odbędzie się w dniu 31.08.2018 r. na kortach tenisowych zlokalizowanych na os. Piastowskim 

106A. 

2. Odprawa godz: 9:00.  

3. Rozpoczęcie turnieju: 9:30. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny, składające się z dwóch osób:  

- kategoria OPEN - 1 osoba dorosła lub dziecko powyżej 15  roku życia (wiek na dzień rozgrywania 

zawodów), 

- kategoria KID - 1 dziecko w wieku 8-15 lat (wiek na dzień rozgrywania zawodów). 

2. Za zgłoszenie uznaje się dostarczoną do Organizatora podpisaną deklarację uczestnictwa w turnieju.  

3. Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR na nieodpłatny udział 

w turnieju. 

4. Zeskanowane deklaracje można wysyłać na adres mailowy korty@osrodekrataje.poznan.pl  lub przynieść 

do siedziby Organizatora na ul. Gdańską 1 (boisko na Śródce).  

5. W przypadku wysłania deklaracji drogą mailową osoba zgłaszająca jest zobowiązana dostarczyć oryginał 

deklaracji przed rozpoczęciem turnieju. 

6. W turnieju mogą uczestniczyć osoby legitymujące się stanem zdrowia umożliwiającym udział w turnieju.  

V. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Mecze będą rozgrywane według systemu i terminarza ustalonego przez organizatora w dniu zawodów w 

zależności od liczby zgłoszonych drużyn (maks. 12 drużyn). 

2. Zawodnicy kategorii OPEN grają w systemie gry pojedynczej pomiędzy sobą. 

3. Zawodnicy kategorii KID grają w systemie gry pojedynczej pomiędzy sobą. 

4. Harmonogram spotkań zostanie określony na podstawie losowania, które odbędzie się podczas odprawy 

drużyn.  Odprawa odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.00 na placu przy kortach tenisowych. 
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5. Turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w tenisa ziemnego. 

6. Za miejsca uzyskane w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymają odpowiednio: 

1 miejsce - 12 punktów  

2 miejsce - 10 punktów  

3 miejsce - 8 punktów  

4 miejsce - 6 punktów  

5-8 miejsce - 3 punkty  

9-12 miejsce - 1 punkt 

7. Drużyny będą klasyfikowane w oparciu o sumę punków uzyskanych przez ich reprezentantów w 

poszczególnej kategorii. 

8. Przy równej liczbie punktów o kolejności drużyn decyduje miejsce zajęte reprezentanta kategorii KID. 

VI. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny. 

VII. WARUNKI TECHNICZNE 

1. Mecze odbywać się będą na pełnowymiarowych kortach tenisowych (krytych lub zewnętrznych, 

w zależności od pogody w dniu zawodów). 

2. Organizator  zapewnia piłki do rozgrzewki i zawodów. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada. 

3. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie również prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

Regulaminu. 

5. Organizator zapewnia nagrody dla uczestników turnieju. 


