
Amatorski turniej tenisa ziemnego- regulamin 
1. Organizator – Kompleks „Arena” w Żaganiu 
2. Cel: 

 popularyzacja tenisa ziemnego 

 zachęcenie do aktywnego wypoczynku 
3. Miejsce: Korty tenisowe kompleks „Arena” 68-100 Żagań ul. Kochanowskiego 6 
4. Termin: 08 październik 2022 roku, godz. 9:00 
5. Uczestnictwo: 

 w Turnieju mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć 

 zgłoszenia osób przyjmowane poprzez e-mail  sport@arena.zagan.pl, 

 Zgłoszenie powinno zawierać: Imię, Nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.  

 obowiązuje limit zawodników: max. 12 

 wpisowe 20 zł płatne w kasie basenu 
6. System rozgrywek: 

 System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń 

 Mecze  rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie rozgrywany jest 
tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o wygranej decyduje trzecia partia, 
rozgrywana jako super tie-break do 10 wygranych punktów. 

 Mecze rozgrywane są nowymi piłkami (zawodnicy przynoszą na mecz nowe piłki) chyba, że 
oboje wyrażą zgodę na grę piłkami używanymi. Gramy zawsze minimum trzema piłkami. 
Losujemy, czyimi piłkami rozegrany będzie mecz. 

7. Sędziowanie: 

 Zawodnicy sami sędziują mecze, mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą 
dodatkowej osoby do sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych. W trakcie 
trwania meczu kwestie sporne powinny być rozstrzygane w atmosferze fair play (gdy 
zawodnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy nie, zaleca się powtórzenie 
punktu). 

8. Nagrody – puchary oraz dyplomy 
9. Postanowienia końcowe: 

 Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych prze Organizatora celem zgłoszenia do imprezy i podania 
wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zm.) 

 Akceptując regulamin każdy Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża 
zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi 
osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach 
internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów. 

 Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego 
opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do 
wglądu przez Organizatora. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 
nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. 

 Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni poprzez e-mail  

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator  w dniu i na miejscu stwierdza 
brak możliwości rozegrania turnieju 

mailto:sport@arena.zagan.pl

