REGULAMIN TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

Regulamin uczestnictwa w Turnieju Tenisa o Puchar Prezydenta zwany dalej "Regulaminem",
obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w Turnieju
Tenisa o Puchar Prezydenta.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami turnieju jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.
2. Współorganizatorami turnieju są: Słupskie Towarzystwo Tenisa oraz Słupski
Klub Tenisa Ziemnego.
3. Celem imprezy jest promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, popularyzacja
tenisa ziemnego wśród mieszkańców Słupska.
4. Udział w turnieju jest płatny. Opłata wpisowa wynosi za grę singla 30 zł/os oraz w
grę deblową 40zł/para. Zapisy tylko w dniu zawodów.
5. Organizator wyznacza Sędziego Głównego Turnieju – Mirosława Byzdrę, prezesa
STT.
Rozdział II
Organizacja Turnieju

1.
2.
3.
4.

Miejsce turnieju: Korty Tenisowe przy ul. Madalińskiego 4 w Słupsku.
Termin turnieju: 2-3 września 2017 r.
Wymagany strój sportowy. Organizator nie zapewnia stroju sportowego.
W trakcie turnieju na obiekcie sportowym zawodnicy muszą stosować się do
obowiązującego regulaminu obiektu oraz przepisów bhp.
5. Uczestnik, biorąc udział w turnieju oświadcza o:
a) braku przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach,
b) udziale w zajęciach na własną odpowiedzialność,
c) zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu,

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych.
Rozdział III
Program Turnieju 2 września 2017 r.
1. 8:00 – 8:45 zapisy.
2. 9:00 – rozpoczęcie rozgrywek.
3. 13:00 - Oficjalne otwarcie Turnieju Tenisa o Puchar Prezydenta
4. 13:30 – catering.
5. 15:00 – zakończenie turnieju.

Program Turnieju w dniu 3 września zostanie ogłoszony przez Sędziego Głównego w
dniu 2 września.

Rozdział IV
Uczestnicy oraz system gry
1. Turniej skierowany jest do mieszkańców Słupska i okolic. Turniej będzie
prowadzony w trzech kategoriach:
a) Gra pojedyncza kobiet,
b) Gra pojedyncza mężczyzn,
c) Debel OPEN.
Rozdział V
Nagrody
Dla finalistów gier przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. O kolejności gry, rozstawienia meczy decyduje Sędzia Główny Turnieju.
4. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez
zamieszczenie jego nowej wersji na oficjalnej stronie internetowej Słupskiego
Ośrodka
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