AKTYWNIE Z NAMI
- IX Deblowe Mistrzostwa
w Tenisie Ziemnym
Łaziska Górne, korty ORS Żabka, ul. Sportowa 1

4-5 czerwca 2022 r.
Uczestnicy: W mistrzostwach może wystartować maksymalnie 16 par deblowych (Uwaga! Ze
względu na duże zainteresowanie decyduje kolejność zgłoszeń); Warunkiem uczestnictwa jest
zapisanie się u jednego z Prowadzących oraz uiszczenie opłaty w dniu zawodów (30 zł). Zapisy
prowadzone są do 30 maja br.

Program:

4 czerwiec, godz. 08.00-12.30 Mecze eliminacyjne grup A i B; godz. 12.30-17.00
Mecze eliminacyjne grup C i D; 5 czerwiec godz. 9.00-14.00 Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe
oraz o 1 i 3 miejsca.

System gier: Mecze eliminacyjne zostaną rozegrane w grupach, natomiast mecze finałowe
(ćwierćfinały, półfinały, mecze o 1 i 3 miejsce) zostaną rozegrane systemem pucharowym.
Wszystkie mecze - do 2 wygranych setów od stanu 2:2 w gemach, przy czym, przy stanie 1:1
w setach będzie rozgrywany super tie-break. W zależności od liczby zawodników Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany powyższego systemu gier.

Regulamin:

(1) Uczestnicy mają bezpłatny wstęp na obiekt w dniu Mistrzostw. (2) 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. Mistrzostwa są rozgrywane systemem „no ad”, czyli bez przewag, tzn. przy stanie
40-40 w gemie rozgrywana jest decydująca piłka, para która ją wygra zdobywa gema.
(3) Zawodnikom przysługuje 3 minutowa rozgrzewka przed rozegraniem meczu. (4) Podane
godziny gier są godzinami przybliżonymi. Dopuszcza się 5-minutowe oczekiwanie na nieobecnych
zawodników, po czym w przypadku nie stawienia się ich w tym czasie – zawodnicy obecni z danej
pary zwyciężają mecz tzw. „walkowerem”. (5) Organizator Mistrzostw zapewnia poczęstunek
i napoje podczas trwania Mistrzostw oraz piłki tenisowe (6) Organizator nie zapewnia
Ubezpieczenia uczestnikom Mistrzostw. Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisana w dniu
zawodów oświadczenia o udziale w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność. (7) Dla
zawodników, którzy uzyskają miejsca 1-3 organizator przewiduję trofea sportowe oraz nagrody
rzeczowe, które zostaną wręczone po zakończeniu Mistrzostw. Osoby, które nie będą uczestniczyć
podczas zakończenia Mistrzostw ww. gratyfikacje nie przysługują. Dla wszystkich uczestników
przewidziane są pamiątkowe medale. (8) W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych
Mistrzostwa zostaną rozegrane w innym terminie. (9) W przypadku rezygnacji z Mistrzostw opłata
nie podlega zwrotowi. (10) Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej
odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez
uczestników Mistrzostw. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie
ujętych należy wyłącznie do Organizatora. (11) Dostosowanie się do zasad mających na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Prowadzący: Tomasz Kalinowski (tel. 601 953 006), Henryk Zientek (tel. 601 398 085)
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