
 

        

PROGRAM 
XIV Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A. w Tenisie Ziemnym 

 

 
1. Miejsce rozgrywek: Łaziska Górne, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Żabka”,  

ul. Sportowa 1 
 

2. Termin rozgrywek: 15 wrzesień 2018 r. (sobota) 
 

3. Program: 
 

 
Data 

 

 
Godzina 

 

   

10.09.2018 do 15.00 Termin przyjmowania zapisów  

   

12.09.2018 do 12.00 Losowanie, Wyniki losowania dostępne w serwisie 
sportowym www.ssk-elektro.pl  

   

15.09.2018 8.00 – 16.00 Gry eliminacyjne  

12.00 – 18.00 Poczęstunek dla uczestników Mistrzostw 

16.00 – 22.00 Gry finałowe 

22.00 Podsumowanie  

  
Wersja 2 z dnia 3 września 2018 r. 
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REGULAMIN 
XIV Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A. w Tenisie Ziemnym 

 

 
§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A. w Tenisie Ziemnym będą rozgrywane w grach 
indywidualnych.  

2. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2018 roku  
telefonicznie (601-953-006) lub na stronie internetowej www.ssk-elektro.pl.  

3. W mistrzostwach może wziąć udział maksymalnie 16 zawodników – decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

4. Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A. w Tenisie Ziemnym zostaną rozegrane  
w kategorii open.  

5. Wszystkie mecze będą rozgrywane jednocześnie na 2 kortach tenisowych z mączką 
ceglaną. 

6. Mistrzostwa TAURON Wytwarzanie S.A. w Tenisie Ziemnym będą rozgrywane według 
przepisów PZT. 

 
 
 

http://www.ssk-elektro.pl/
http://www.ssk-elektro.pl/


 

§ 2 
SĘDZIOWANIE 

 
1. Przegrany zawodnik meczu zostanie wskazany przez Organizatora do sędziowania 

kolejnego pojedynku. W przypadku, gdy przegrany zawodnik zostanie wywołany do 
rozegrania meczu, wówczas sędziowanie przechodzi na „wygranego”. 

 
§ 3 

LOSOWANIE 
 
1. Dla uniknięcia spotkania się we wczesnej fazie Mistrzostw teoretycznie najsilniejszych 

graczy – rozstawia się 4 pierwszych zawodników z poprzednich mistrzostw.  
W przypadku braku zawodnika(ów) z pierwszej czwórki z poprzednich Mistrzostw, 
rozstawia się kolejnych zawodników z najlepszych bilansem. 

 
§ 4 

SYSTEM GIER 
 

1. Mecze eliminacyjne zostaną rozegrane w 4 grupach. O miejscu w grupie decydować 
będzie: większa liczba zwycięstw, lepsza różnica w setach, lepsza różnica w gemach, 
większa liczba zdobytych setów, większa liczba zdobytych gemów, zwycięstwo  
w bezpośrednim pojedynku, mała tabelka, losowanie. 

2. Mecze finałowe (ćwierćfinały, półfinały oraz finał) zostaną rozegrane systemem 
pucharowym.  

3. Wszystkie mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów od stanu 2:2 w gemach. Przy 
czym, przy stanie 1:1 w setach będzie rozgrywany tie-break. 

4. W zależności od liczby zawodników Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
powyższego systemu gier. 

 
§ 5 

NAGRODY 
1. Najlepsi w poszczególnych kategoriach indywidualnych (miejsca 1-8) zostaną 

uhonorowani pucharami, dyplomami i nagrodami. 
2. Rozdanie upominków, pucharów i dyplomów zostanie przeprowadzone po zakończeniu 

gier finałowych Mistrzostw. Osoby, które nie będą uczestniczyć podczas zakończenia 
Mistrzostw nagroda nie przysługuje. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Dopuszcza się 5-minutowe oczekiwanie na nieobecnego zawodnika, po czym  
w przypadku nie stawienia się go w tym czasie – zawodnik obecny z danej pary 
zwycięża mecz tzw. „walkowerem”. 

2. Zawodnikom przysługuje 5 minutowa rozgrzewka przed rozegraniem meczu. 
3. Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani 

cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Mistrzostw. 
4. Każdy  zawodnik jest zobowiązany do złożenia Organizatorowi, oświadczenia o udziale  

w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność. 
5. Organizator Mistrzostw zapewnia: konsumpcję, piłki tenisowe, ubezpieczenie oraz 

opiekę medyczną na czas trwania Mistrzostw.  
6. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych do przeprowadzenia Mistrzostw, 

Organizator poinformuje zgłoszonych uczestników o nowych terminie. 
7. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy 

wyłącznie do Organizatora. 
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