
                    

REGULAMIN

 DEBLOWY TURNIEJ TENISOWY PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW 2017

I. UCZESTNICY

1. Organizatorem turnieju to „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy.

2. W turnieju  mogą  uczestniczyć  członkowie  zarządów,  rad  nadzorczych,  właściciele  oraz  kadra  menedżerska

przedsiębiorstw  zarejestrowanych  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  (zgodnie  z  wpisem  do  Krajowego

Rejestru  Sądowego  lub  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej).  Partner  deblowy

zgłoszony do udziału nie musi spełniać powyższego kryterium. Obaj uczestnicy nie mogą być trenerami lub

instruktorami tenisa ziemnego oraz zawodnikami, grającymi w rozgrywkach Polskiego Związku Tenisowego lub

związku innego kraju, w ostatnich 10 latach.

3. Turniej podzielony jest na grupy: żeńskie (do utworzenia grupy żeńskiej niezbędnym jest zgłoszenie minimum 3

par) i męskie. Pary mieszane męsko-żeńskie grają w rozgrywkach męskich.

4. Uczestnicy  będą  grać  w  dwóch  kategoriach,  podzielonych  ze  względu  na  poziom  zaawansowania  graczy

(zgodnie  z  deklaracją  wynikającą  z  formularza  zgłoszeniowego):  PRO  (zaawansowana)  i  VIP  (średnio

zaawansowana). Aby dokonać powyższego podziału do danej kategorii, muszą zostać zgłoszone minimum trzy

pary.

5. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że stan zdrowia pozwala mu/jej na udział

w turnieju tenisa oraz że uczestniczy w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Uczestnicy zgłaszają się do turnieju parami lub pojedynczo, wówczas organizator losuje pary. Zawodnicy muszą

spełniać warunki zawarte w pkt I.

2. Uczestnicy zgłaszają się do turnieju poprzez przesłanie "Formularza zgłoszeniowego" do Biura Partnera Turnieju

-  Agencji Marketingowej Green House Paweł Kranc, przy ul. Gdańskiej 62/1 w Bydgoszczy lub mailem, na adres:

bogdan@greenhouse.net.pl do dnia 15 września 2017 r.

III. ZASADY ROZGRYWEK TURNIEJU

1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Przepisami Gry w Tenisa Polskiego Związku Tenisowego.

2. Piłki na mecze dostarcza organizator.
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3. Zawodnicy mają obowiązek grać w obuwiu przeznaczonym do gry na nawierzchni ceglanej.

4. Każdy  zawodnik  bierze  udział  w  turnieju  na  własną  odpowiedzialność,  co  oświadcza  w  formularzu

zgłoszeniowym.

5. W danej grupie pary rozgrywają dwa sety od stanu 2:2, przy równości setów rozgrywany jest tiebreak do 10.

6. Rozgrywany  jest  w  grupach  po  4  pary  w  każdej,  zwycięzcy  poszczególnych  grup  rozgrywają  finał.  System

turnieju par żeńskich będzie przeprowadzony w zależności od liczby zgłoszeń.

7. Zawodnicy  nie  zakwalifikowani  do  gier  o  „miejsca  medalowe”  mają  możliwość  rozegrania  „turnieju

pocieszenia”, systemem ustalonym po otrzymaniu zgłoszeń chętnych par.
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