Stowarzyszenie KOKSOWNIA

Regulamin
VI Warckiego Turnieju Tenisowego
Open
I. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich
Inicjatyw Atletycznych, w skrócie KOKSOWNIA.
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II. Termin i miejsce:
1. Turniej będzie się odbywał korcie w Proboszczowicach.
2. Turniej odbędzie się 23.09.2017 (sobota).
3. Odprawa techniczna zawodników na Turniej odbędzie się o godzinie 9:00 na korcie
w Proboszczowicach.
4. Pierwsze mecze Turnieju rozpoczynają się zaraz po odprawie technicznej.
III. Uczestnictwo i system rozgrywek:
1. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie
rekreacyjny.
2. Uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW.
Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej.
Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej. Każdy zawodnik biorący udział w
Turnieju czyni to na własną odpowiedzialność.
3. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w
Tenisa": (http://www.tenis.net.pl/zasady-gry-w-tenisa/), z wyłączeniem przepisów
dotyczących korzystania z "Challenge" oraz procedur. Jeżeli Organizator nie
zapewni profesjonalnej obsługi sędziowskiej, mecze będą sędziowane przez osoby
wyznaczone przez Organizatora.
4. Mecze będą rozgrywane w systemie pucharowym.
5. Zwycięscy dwóch ostatnich Warckich Turniejów Tenisowych będą rozpoczynali z
pozycji „rozstawionych”.
6. W zależności od liczby zawodników Organizatorzy zdecydują jakim systemem
będzie rozgrywany Turniej. Preferowany jest system brazylijski, natomiast przy zbyt
dużej liczbie zawodników należy zastosować system pucharowy.
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7. Jeśli Organizatorzy nie zdecydują inaczej, mecze w rundach pucharowych będą
rozgrywać się do 2 wygranych setów. Set będzie składał się z 3 wygranych gemów,
przy czym set kończy się w momencie, gdy którykolwiek z zawodników wygra swój
trzeci gem (gra bez przewag). W przypadku, gdy zawodnicy wygrają po jednym
secie zostanie rozegrany set dodatkowy na tych samych zasadach. Zwycięzca
dodatkowego seta wygrywa mecz.
8. Jeśli Organizatorzy nie zdecydują inaczej, mecze w systemie brazylijskim będą
rozgrywać się do 1 wygranego seta. Set będzie składał się z 4 wygranych gemów,
przy czym set kończy się w momencie, gdy którykolwiek z zawodników wygra swój
czwarty gem (gra bez przewag).
9. Organizator oceniając sytuację i warunki pogodowe może w trakcie Turnieju
zmienić zasady, liczby setów i gemów w meczach.
IV. Zgłoszenia:
1. W Turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zgłoszą wcześniej swój udział
Organizatorowi, tzn. poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:
tenis@koksownia.org.pl, lub też osobiście u jednego z Członków Stowarzyszenia
(www.koksownia.org.pl).
2. W przypadku liczby zgłoszonych zawodników na Turniej, większej niż przewidziana
rozpiska systemu pucharowego (maksymalnie 16), obowiązuje bezwzględna
kolejność zgłoszeń. Pozostali zawodnicy zostają wpisani na listę rezerwową, z której
będą brani w kolejności zgłoszeń, w przypadku niestawienia się na Turniej
uczestników z listy głównej.
3. Jeżeli liczba zawodników, tuż przed odprawą techniczną, będzie mniejsza niż
wymagana, osoby chętne, które nie zgłosiły się wcześniej, będą mogły się wówczas
zapisać.
V. Nagrody
1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają nagrody rzeczowe. Uzyskane
miejsce będzie określało kolejność wyboru nagród, począwszy od miejsca I, a
skończywszy na miejscu III.
VI. Prawa i obowiązki zawodników:
1. Każdy zawodnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa
określone niniejszym regulaminem.
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2. Każdy z zawodników powinien posiadać własne piłki do rozgrzewki oraz własną
rakietę tenisową zgodną z wymaganiami PZT. Organizator zapewnia jedynie piłki
meczowe.
3. Za zniszczenia obiektów lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego
naprawą ponoszą zawodnicy.
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4. Zawodnicy oraz kibice, w trakcie trwania zawodów, odpowiedzialne są za osoby
towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych
przypadkach naruszenia porządku publicznego.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i
nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach
internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w
wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących Stowarzyszenie
KOKSOWNIA.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
4. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na Turnieju
Przedstawiciel Organizatora.
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