REGULAMIN
AKTYWNIE Z NAMI
XXI OTWARTE HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W TENISIE

INFORMACJE OGÓLNE
§1
Nazwa imprezy: XXI Otwarte Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie (Ziemnym).
§2
Termin i miejsce imprezy: 23-24 wrzesień 2022 r., Kryte korty Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul.
Akademicka 31.
§3
Organizator: Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” w Łaziskach Górnych
§4
Cel imprezy: Popularyzacja halowego tenisa ziemnego, aktywnego wypoczynku i rekreacji podczas gier
w tenisie ziemnym, integracji pracowników w branży energetycznej.
§5
Zasady uczestnictwa:
 W Mistrzostwach mogą wziąć udział pracownicy branży energetycznej (tj. elektrowni, elektrociepłowni,
spółek dystrybucyjnych oraz Sponsorów) oraz firmy współpracujące z branżą energetyczną, zgłoszeni
indywidualnie lub grupowo poprzez zakład pracy na właściwej Karcie Uczestnictwa oraz zaproszeni
goście wskazani przez Organizatora.
 Kartę uczestnictwa należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2022 roku
na następujący e-mail: ssk-elektro@ssk-elektro.pl ,
 Ze względów organizacyjnych w Mistrzostwach może wziąć udział maksymalnie 32 zawodników.
Decyduje kolejność przyjmowania zgłoszeń.
 Obowiązkowa opłata startowa na 1 uczestnika:
 300 zł (konsumpcja wg Programu nie zawiera zakwaterowania, śniadań i kolacji).
 Dodatkowa opłata na zakwaterowanie na 1 uczestnika (Hotel Mikulski, Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24):
 250 zł (1x nocleg w pokoju 2-osobowym: 23-24 wrzesień br., 1x śniadanie, 1x kolacja),
 500 zł (2x nocleg w pokoju 2-osobowym: 22-24 wrzesień br., 2x śniadanie, 2x kolacja),
 350 zł (1x nocleg w pokoju 1-osobowym: 23-24 wrzesień br., 1x śniadanie, 1x kolacja),
 700 zł (2x nocleg w pokoju 1-osobowym: 22-24 wrzesień br., 2x śniadanie, 2x kolacja).
PRZEPISY OGÓLNE
§6
XXI Otwarte Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie będą rozgrywane według przepisów PZT.
§7
Wszystkie mecze będą rozgrywane jednocześnie na 4 tenisowych kortach ze sztuczną nawierzchnią.
§8
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 września 2022 r.
§9
Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: M-1
(kategoria młodsza) i M-2 (kategoria starsza). O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok
urodzenia. Uczestnicy Mistrzostw zostaną równo wg nr PESEL podzieleni na 2 grupy wg nadesłanych
zgłoszeń).
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SYSTEM GIER
§ 10
Mecze eliminacyjne zostaną rozegrane w 2 lub 4 grupach. Mecze eliminacyjne - do 2 wygranych setów od
stanu 2:2 w gemach. Przy czym, przy stanie 1:1 w setach będzie rozgrywany super tie-break. 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.
§ 11
Mecze finałowe (ćwierćfinały, półfinały oraz finał) zostaną rozegrane systemem pucharowym. Mecze finałowe
- do 2 wygranych setów od stanu 2:2 w gemach. Przy czym, przy stanie 1:1 w setach będzie rozgrywany super
tie- break.
§ 12
W zależności od liczby zawodników Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższego systemu gier.
SĘDZIOWANIE
§ 13
Podczas rozgrywania meczów finałowych (ćwierćfinały, półfinały, finał) organizator zapewnia sędziów.
§ 14
Zasady rozgrywania meczów bez sędziów:
 Każdy gracz może dokonać wywołania, jeżeli piłka znajduje się po jego stronie siatki,
 Wywołanie "Aut" powinny być wykrzyczane natychmiast po odbiciu piłki, dostatecznie głośno, aby
przeciwnik usłyszał,
 Sprawdzanie śladu po zakończonej wymianie jest dozwolone,
 Jeżeli gracz wywoła "Aut" a potem stwierdzi, że piłka była dobra traci punkt,
 Ślad piłki może być sprawdzony tylko, gdy gra jest zatrzymana przez Gracza, który wywołuje "Aut" odbicie refleksowe jest dozwolone, jednak gdy piłka zostanie rozegrana bez zatrzymania wywołaniem
"Aut" - protest nie będzie uwzględniony (po skończonej wymianie),
 Jeżeli gracz nie jest pewien wywołania przeciwnika, może go poprosić o pokazanie śladu. Gracz może
wtedy przejść na drugą stronę kortu, aby zobaczyć ślad piłki, jeżeli przeciwnik nie potrafi wskazać
śladu - punkt zostaje powtórzony,
 Jeżeli gracz zetrze ślad piłki, przyznaje tym samym punkt przeciwnikowi,
 Jeżeli obydwaj gracze zgadzają się, co do śladu piłki, nie mogą natomiast zgodzić się, czy jest to "Aut"
czy "Piłka dobra" to do podjęcia ostatecznej decyzji może być zawołana dowolna osoba na korcie,
którą zaaprobują obaj gracze, decyzja osoby trzeciej jest ostateczna,
 Podający powinien zapowiedzieć wynik przed każdym pierwszym podaniem, tak głośno aby
przeciwnik usłyszał,
 W przypadku, gdy podczas wymiany w obrębie kortu znajdzie się inna piłka każdy z graczy może
zatrzymać grę po krzyknięciu "STOP".

LOSOWANIE
§ 15
Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 22 września br. w siedzibie organizatora. Podczas losowania
uwzględnione zostaną wyniki z poprzednich XX Halowych Mistrzostw Polski Energetyków. Informacje
o wynikach losowania zostaną udostępnione w serwisie sportowym: www.ssk-elektro.pl .
§ 16
Zawodnicy reprezentujący ten sam zakład zgłoszeni na jednej Karcie Uczestnictwa zostaną rozlosowani do
różnych grup eliminacyjnych.

NAGRODY
§ 17
Dla zawodników z poszczególnych kategorii wiekowych, którzy uzyskają miejsca od 1 do 3 organizator
przewiduję puchar i nagrodę (bon wartościowy).
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§ 18
Rozdanie pucharów i nagród zostanie przeprowadzone po zakończeniu Mistrzostw. Osoby, które nie będą
uczestniczyć podczas zakończenia Mistrzostw nagroda nie przysługuje.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
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”.
§ 20
Zawodnikom przysługuje 5 minutowa rozgrzewka przed rozegraniem meczu.
§ 21
Wszystkie zaistniałe kontrowersje bądź inne kwestie o charakterze sportowym rozstrzygać będzie Sędzia
Główny. Protest dotyczący zawodów może być wniesiony do Sędziego Głównego. W przypadku
nieuwzględnienia protestu przez Sędziego Głównego, zawodnikowi przysługuje prawo wniesienia do
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenie protestu musi to nastąpić w formie pisemnej nie
później niż 30 min. po otrzymaniu decyzji od Sędziego Głównego Zawodów. Protest należy składać tylko
w formie pisemnej. Przy składaniu protestu należy wpłacić wadium w wysokości 100 zł, (zwrot tylko
w przypadku uznania protestu).
§ 22
Organizator Mistrzostw zapewnia:
 wystawienie rachunku (SSK Elektro nie jest płatnikiem VAT) celem rozliczenia Mistrzostw,
 piłki tenisowe (na czas trwania zawodów),
 puchar oraz nagrodę, tj. karta upominkowa do sklepu (za miejsca 1,2, 2x 3),
 pamiątkowy medal uczestnictwa,
 konsumpcję w obiekcie sportowym „Tenis Sport Center”,
 zaproszenie na uroczystą kolację (Hotel Mikulski, 23 wrzesień br., godz. 20.00),
 zakwaterowanie oraz śniadanie i kolację (dotyczy tylko uczestników, którzy dokonali „dodatkowej
opłaty” wg §5).
§ 22
Organizator Mistrzostw nie zapewnia dojazdu z hotelu do obiektu sportowego i z powrotem.
§ 23
Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne
szkody i straty spowodowane przez uczestników Mistrzostw.
§ 24
Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o udziale w Mistrzostwach na własną
odpowiedzialność.
§ 25
Na kortach Tenis Sport Center obowiązuje zakaz wstępu w obuwiu zabrudzonym mączką ceglaną.
§ 26
Mistrzostwa odbędą się tylko w przypadku zgłoszenia się minimum 20 zawodników. W przeciwnym razie
Mistrzostwa zostaną odwołane. Wpłacona opłata startowa będzie podlegać zwrotowi.
§ 27
Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do
Organizatora.
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