Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie
Regulamin
1. Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, Szkoła Tenisa GEM;
Partnerzy:
- BNP PARIBAS – www.bnp.paribas.pl
- Naturalna Woda Mineralna JURAJSKA – www.jurajska.pl
- Zakład Cukierniczy Michaś – www.michas.com.pl
2. Termin:
 30.08. – 01.09.2019 r. – dzieci i młodzież
 02.09. – 20.09.2019 r. – seniorzy
(Organizatorzy w kat. seniorskich przewidują rozgrywanie
meczów w również soboty i niedziele)
Terminy Mistrzostw mogą ulec zmianie w przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych.
3. Miejsce: Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1, Częstochowa.
4. Kategorie:
Dzieci i młodzież
a) gra pojedyncza chłopców:
 do lat 12,
 do lat 14,
 do lat 18.
b)




gra pojedyncza dziewcząt:
do lat 12,
do lat 14,
do lat 18.

DODATKOWO!!!
Zabawy i konkursy tenisowe dla dzieci do lat 10 – niedziela,
1 września od godz. 10.00.
Organizatorzy Mistrzostw zastrzegają sobie możliwość zmian
(łączenie, zmianę wieku, itp.) w zależności od ilości zgłoszeń.

kategorii

Seniorzy
a) gra pojedyncza mężczyzn:
 open,
 35 lat i więcej (rocznik 1983 i starsi),
 45 lat i więcej (rocznik 1973 i starsi),
 55 lat i więcej (rocznik 1963 i starsi).
b) gra pojedyncza kobiet:
 open,
 35 lat i więcej (rocznik 1983 i starsze).
c) gra podwójna mężczyzn:
 open
 50 lat i więcej (rocznik 1968 i starsi)
d) gra podwójna kobiet – open.
e) gra mieszana – open.
UWAGA!!!
W kat. seniorskich zgłosić się można maksymalnie do jednej kategorii
wiekowej, kategorii open oraz do gier podwójnych.
5. W kategoriach seniorskich, zawodnicy posiadający licencję PZT mogą wziąć
udział w Mistrzostwach jedynie w kat. open.
6. Jeśli w określonej kategorii wiekowej seniorów nie zgłosi się do gry
minimum 8 zawodników (zawodniczek, par), Mistrzostwa w tej kategorii mogą
nie zostać rozegrane, a zgłoszeni zawodnicy (zawodniczki, pary), po wyrażeniu
zgody, zostaną przesunięci do kategorii młodszej. Zawodnicy (zawodniczki,
pary), którzy nie wyrażą takowej zgody, zostaną skreśleni z list startowych
Mistrzostw i zostanie im zwrócone wpłacone wpisowe.
7. Zgłoszenia:
a) zgłoszeń można dokonywać mailowo-adres: korty.3maja@mosir.pl,
telefonicznie-numer: 605 475 548 lub na Miejskich Kortach Tenisowych:
- dzieci i młodzież - do 27 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00,
- seniorzy - do 29 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00.
W zgłoszeniu należy podać:
 imię i nazwisko
 datę urodzenia
 wybraną kategorię (istnieje możliwość startu w jednej kategorii
wiekowej, kategorii open oraz w grach podwójnych, po wcześniejszym
wpłaceniu wpisowego dla każdej z wybranych kategorii)
 numer telefonu do kontaktu
Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na udział w Mistrzostwach.
b) wpisowe
 kategoria „dzieci i młodzież” - udział bezpłatny,

 50,- zł – gra pojedyncza, kategoria „seniorzy”,
 50,- zł od pary – gra podwójna, kategoria „seniorzy”.
c) wpisowe należy uregulować nie później niż upływa termin zgłoszeń,
przelewem na rachunek bankowy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
ul. Dekabrystów 43
42-215 Częstochowa
Citi Bank Handlowy: 60 1030 1104 0000 0000 9323 9000
tytuł przelewu: Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie + imię i nazwisko
zawodnika + kategoria (kategorie)
lub gotówką na Miejskich Kortach Tenisowych.
d) gwarancją przyjęcia do Mistrzostw jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia
i opłacenie wpisowego w wyznaczonym terminowe.
8. Organizator dokona losowania gier po zamknięciu listy zgłoszeń.
Harmonogramy gier będą dostępne na stronie www.mosir.pl i na Miejskich
Kortach Tenisowych.
9. W kategoriach „dzieci i młodzież” system rozgrywek oraz formuła spotkań
uzależnione będą od ilości zgłoszonych zawodników (zawodniczek) i ustalone
zostaną po zamknięciu listy zgłoszeń.
10. W kategorii „seniorzy” w zależności od ilości zgłoszeń, Mistrzostwa
rozgrywane będą systemem pucharowym w formule dwóch pełnych setów +
super tie-break lub system grupowo-pucharowym. Organizator dopuszcza
rozgrywanie meczów w formule skróconych setów (od stanu 2:2), o czym
zawodnicy będą poinformowani. Harmonogram gier w kategorii „seniorzy”
będzie „sztywny”, bez możliwości przekładania pojedynków z inicjatywy
zawodników.
11. Zasady ustalania kolejności w grupach.
W przypadku mistrzostw rozgrywanych systemem każdy z każdym z grą
o miejsca oraz w fazie grupowej mistrzostw obowiązują następujące zasady
ustalania kolejności zawodników:
a) liczba zwycięstw;
b) w przypadku, gdy 2 zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw,
o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
c) w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę
zwycięstw, o kolejności decyduje:
• większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich
rozegranych meczach) - jeżeli procedura ta doprowadza do określenia
pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch
pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
• większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich
rozegranych meczach) - jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia
pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch
pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
• losowanie.

UWAGA
1:
Jeżeli
jakikolwiek
rozpoczęty
mecz
został
przerwany
i niedokończony z powodu kontuzji lub dyskwalifikacji, dla potrzeb ustalenia
kolejności w grupie wynik meczu traktuje się jako skończony. Na przykład, gdy
zawodnik A prowadzi z zawodnikiem B 6-3 2-0 i zawodnik A doznaje kontuzji
uniemożliwiającej dokończenie meczu; wynik zapisuje się jako 3-6 0-2 Ret.,
ale dla potrzeb klasyfikacji wynik traktowany jest jako 3-6 6-2 [10-0] dla
zawodnika B.
UWAGA 2: W przypadku rezygnacji zawodnika z gry w grupach wszystkie
nierozegrane spotkania traktowane są jako walkower i zaliczane jako mecze
przegrane w stosunku 0-6 0-6.
UWAGA 3: W przypadku, gdy zamiast trzeciego seta rozgrywany jest super
tiebreak, przy ustalaniu kolejności super tie-break traktowany jest jako jeden
set w przypadku liczenia setów i nie jest brany pod uwagę w przypadku liczenia
gemów.
12. Ze względów organizacyjnych, takich jak ostateczna liczba uczestników,
czy warunki pogodowe, Organizator może zdecydować o zmianie systemu
rozgrywania meczów, o którym mowa w pkt. 10.
13. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do posiadania w trakcie
rozgrywanych meczów ważnego dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem.
14. Uczestników Mistrzostw obowiązuje punktualność. Ponad 15-minutowe
spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej jednak niż 15
minut po wyznaczonej godzinie) oznacza walkower. Rozgrzewka przed każdym
meczem trwać może maksymalnie 10 minut.
15. Organizator zapewnia:
 piłki do gry (dwie na jeden mecz; do zwrotu po rozegranym meczu) ,
 obsługę sędziego głównego,
 wodę mineralną (kategoria „dzieci i młodzież”),
 słodki poczęstunek (kategoria „dzieci i młodzież”)
 dyplomy, medale i nagrody.
16. Zawodnicy (zawodniczki)
po zakończeniu meczu.

zobowiązani

są

do

przesiatkowania

kortu

17. Mecze sędziowane są przez zawodników grających na korcie. Dopuszczalne
jest także sędziowanie meczu przez osobę trzecią (za zgodą Organizatora),
na przykład, gdy jeden z zawodników poprosi o wyznaczenie sędziego.
18. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy
Regulamin, upoważnionymi do wydawania ostatecznych decyzji są Organizator
oraz sędzia główny.
19. Każdy zawodnik startuje na własne ryzyko. Dokonanie zgłoszenia
do Mistrzostw jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o dobrym stanie
własnego zdrowia.
20. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW.

21. Organizator turnieju może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek
osób uczestniczących w zawodach organizowanych na terenie obiektu Miejskie
Korty Tenisowe w okresie niezbędnym do organizacji turnieju (przyjmowanie
zgłoszeń, przeprowadzenie turnieju, publikacja wyników), kierując się
zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane
są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu zgodnie z podstawą prawną jaką stanowi:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018r. ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
22. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Miejskich Kortów
Tenisowych.
23. Przystąpienie do Mistrzostw jest równoznaczne z zaakceptowaniem
postanowień niniejszego Regulaminu.

Częstochowa, 2019-08-01

MOSiR w Częstochowie

