REGULAMIN Częstochowa Tenis CUP 2013
czyli Mistrzostw Częstochowy w tenisie ziemnym dla młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Rady Miasta
w ramach projektu „CZĘSTO na korcie”
1.Organizator: Częstochowski Klub Tenisowy „Victoria”
2. Dyrektor turnieju: Grzegorz Parzyniowski
3. Cel imprezy: popularyzacja tenisa poprzez organizację imprez sportowych na terenie miasta
Częstochowy, propagowanie wśród mieszkańców miasta aktywności ruchowej dla
zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, promocja Miasta Częstochowy.
4. Kategorie wiekowe: systemu rozgrywek tenisowych dla dzieci i młodzieży:




szkół podstawowych, do lat 12 - rocznik 2001 - 2003 – z możliwością podziału na
dziewczynki/chłopcy
szkół gimnazjalnych : 13-15 lat – roczniki 1998 - 2000 – z podziałem na
dziewczynki/chłopcy
szkół ponadgimnazjalnych : 16-18 lat – roczniki 1995 - 1997 – z podziałem na
dziewczynki/chłopcy

5. Miejsce: Turnieje rozgrywane na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Częstochowie przy ul. Boya – Żeleńskiego 6/8
6. Zasady uczestnictwa:




zgłoszenia na turniej do piątku 6.09.2013 do godziny 15:00
zgłoszenie musi zostać potwierdzone osobiście, e-mailem:czktvictoria@wp.pl lub
telefonicznie + 48 600 385483
zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę szkoły, datę turnieju,
numer kontaktowy

7. Zasady rozgrywania turniejów:



turniej będzie rozgrywany w systemach : grupowym lub pucharowym w zależności od ilości
uczestników.
kategoria szkół podstawowych - rozgrywki w grupach lub pucharowo w systemie "tiebreakowym" do 10-ciu, piłki twarde, gra na całym korcie, serwis z góry, z możliwością
podziału na dziewczynki/chłopcy







kategoria szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych : z podziałem na dziewczynki/chłopcy
rozgrywki systemem pucharowym lub w grupach w systemie "każdy z każdym" (eliminacje)
1 set od stanu 2/2 w secie lub pucharowo w systemie "tie-breakowym" do 10-ciu, a
następnie zwycięzcy grup rozgrywają półfinały i finał. Piłki twarde, gra na całym korcie,
serwis z góry
punktacja: zwycięzca – 100 pkt., finalista – 80 pkt.; półfinaliści – 65 pkt.; eliminacje –
wygrany przynajmniej 1 mecz – 12 pkt., udział w turnieju bez zwycięstwa – 5 pkt.
punkty zdobyte w każdym turnieju liczą się do ogólnej klasyfikacji turnieju „Częstochowa
Tenis CUP 2013”, po których liczeniu wyłoni zostaną zwycięzcy,
każdy uczestnik turniejów może grać jedynie w jednej kategorii wiekowej od początku do
końca cyklu, nie można zmieniać kategorii wiekowej w trakcie trwania cyklu

8. Terminy:
I edycja Turnieju




10.09.2013 – wtorek – godz. 8:30 – 16:00 – szkoły podstawowe
11.09.2013 – środa – godz. 8:30 – 16:00 – szkoły gimnazjalne
12.09.2013 – czwartek – godz. 8:30 – 16:00 – szkoły ponadgimnazjalne

II edycja Turnieju




17.09.2013 – wtorek – godz. 8:30 – 16:00 – szkoły podstawowe
18.09.2013 – środa – godz. 8:30 – 16:00 – szkoły gimnazjalne
19.09.2013 – czwartek – godz. 8:30 – 16:00 – szkoły ponadgimnazjalne

W razie złych warunków pogodowych lub konieczności organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany terminu.
9. Informacje o turnieju:



turnieje rozgrywane na 3 kortach trawiastych przy ul. Boya – Żeleńskiego 6/8
uczestnictwo w turniejach jest darmowe.

10. Nagrody:



miejsca 1 – 3 puchary i nagrody rzeczowe (I miejsce Tablet), puchar dla szkoły zwycięzcy
wszystkie dzieci otrzymują pamiątkowe dyplomy

11. Sprawy różne:







opiekun prawny wypełnia oświadczenie, że dziecko jest zdolne do uczestnictwa w turnieju
tenisowym
organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko w trakcie
trwania turnieju
obowiązuje obuwie zmienne
chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy
sprawy sporne rozstrzyga dyrektor turnieju
organizator ma prawo do zmiany dowolnego punktu regulaminu

