REGULAMIN
IX HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMORZĄDOWCÓW
W TENISIE TERESIN 2019
1. Uczestnictwo
W Mistrzostwach mogą wziąć udział pracownicy urzędów marszałkowskich, powiatowych,
miejskich i gminnych; radni rad gmin, miast, powiatów, sejmików wojewódzkich; kierownicy
jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego (urząd
marszałkowski, powiat, miasto, gmina); emerytowani pracownicy wyżej wymienionych
instytucji, jeśli były one ich ostatnim, etatowym miejscem pracy (dotyczy to także
emerytowanych marszałków województwa, prezydentów miast, burmistrzów, starostów
i wójtów); członkowie jednostek pomocniczych – sołectwa oraz osoby posiadające status
radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa
w 2019 roku.
a) W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy sklasyfikowani na listach Polskiego Związku
Tenisowym w kategoriach młodzieżowych oraz kobiet i mężczyzn w ostatnich pięciu latach.
b) Można brać udział wyłącznie w jednej kategorii wiekowej w grze pojedynczej + gra
podwójna. Zmiana kategorii wiekowej w grze pojedynczej na wniosek uczestnika
po zamknięciu zapisów do Mistrzostw nie zostanie uwzględniona.

2. System rozgrywek
Pucharowy, do dwóch wygranych setów kończących się przy stanie 6:6 tiebreak’em, set
decydujący match-tiebreak (super tiebreak do 10-ciu wygranych punktów) we wszystkich
kategoriach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia skróconego sytemu
rozgrywek w pierwszych rundach (1 set do 9-ciu wygranych gemów, przy stanie 8:8 tiebreak
lub do dwóch wygranych setów od stanu 2:2, kończących się przy stanie 6:6 tiebreak’em, set
decydujący match-tiebreak), przy dużej liczbie zawodników. W celu zapewniania sprawnego
przebiegu gier w uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo
wprowadzenia innego, niż wyżej wymienione, skróconego systemu gry. W przypadku małej
liczby zgłoszeń w danej kategorii organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia
innego niż pucharowy systemu rozgrywek.

3. Kategorie:







gra pojedyncza mężczyzn do lat 45 (rocznik 1974 i młodsi);
gra pojedyncza mężczyzn powyżej 45 lat (rocznik 1973 i starsi);
gra pojedyncza mężczyzn powyżej 55 lat (rocznik 1963 i starsi);
gra pojedyncza mężczyzn powyżej 60 lat (rocznik 1958 i starsi);
gra pojedyncza VIP, open (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie,
marszałkowie, przewodniczący rad - i ich zastępcy oraz członkowie Zarządów, a także
emerytowani włodarze, jeśli spełniają warunki pkt. 1. niniejszego regulaminu;
gra podwójna 90 (suma wieku pary deblowej musi wynosić minimum 90 lat).

Warunkiem rozegrania turnieju w danej kategorii jest udział minimum 6 zawodników.
W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo rezygnacji
z rozgrywania kategorii do której zgłosiło się mniej, niż 5 graczy.

4. Rozstawienie zawodników
Rozstawienia zawodników zostaną dokonane przez Sędziego Naczelnego z uwzględnieniem
wyników z VIII Halowych Mistrzostw Polski Samorządowców Teresin 2018. Procedura
rozstawienia zawodników na poszczególne miejsca w drabince turniejowej odbędzie się
zgodnie z przepisami PZT.

5. Obsługa turnieju
Kierownictwo turnieju składa się z przedstawiciela organizatorów oraz Sędziego Naczelnego
a) Do obowiązków organizatorów należy:
- Przygotowanie obiektu do przeprowadzenia zawodów
- Przygotowanie komunikatu turniejowego zawierającego dane dotyczące turnieju wraz
z informacjami o możliwości kontaktowania się z organizatorami
- Rejestracja zgłoszeń do turnieju, ich selekcja, a następnie sporządzenie wstępnej listy
uczestników turnieju
- Udział w losowaniu turnieju
- Sporządzanie wspólnie z Sędzią Naczelnym, planu gier na każdy dzień.
b) Do obowiązków Sędziego Naczelnego należy:
- Współpraca z organizatorami turnieju
- Sprawdzenie przygotowania obiektu do zawodów
- Nadzorowanie i organizacja pracy sędziów strefowych/głównych
- Obecność na obiekcie przez cały czas trwania turnieju w przypadku opuszczenia obiektu
musi wyznaczyć swojego zastępcę, który na ten czas przejmuje jego kompetencje
- Dokonywanie ostatecznej weryfikacji zawodników w oparciu o listę zgłoszeń otrzymaną
od organizatorów
- Przyjmowanie zapisów do turnieju w grze podwójnej
- Dokonywanie rozstawienia i losowań zgodnie z przepisami PZT
- Przygotowanie w porozumieniu z organizatorami planu gier na każdy dzień
- Nadzorowanie zachowania zawodników oraz osób towarzyszących na obiekcie zgodnie
z Kodeksem Postępowania Zawodnika PZT
- Nakładanie kar wynikających z Kodeksu Zawodnika PZT
- Decydowanie o wszelkich przerwach w grze
- Interpretacja Przepisów Gry w Tenisa PZT, Kodeksu Zawodnika PZT, niniejszego
regulaminu oraz Regulaminu Turniejowego PZT. Decyzja Sędziego Naczelnego w tej kwestii
jest ostateczna.

6. Sędziowanie
Organizatorzy wyznaczają Sędziego Naczelnego posiadającego aktualną licencję Polskiego
Związku Tenisowego. W przypadku, gdy mecze odbywają się z udziałem sędziego
strefowego/głównego wyznaczonego przez organizatorów i znajdującego się jednocześnie
pod nadzorem Sędziego Naczelnego, do niego należy decyzja odnośnie faktów zaistniałych
na korcie. Sędzia Naczelny może decyzję sędziego strefowego/głównego podtrzymać, bądź
zmienić tylko w wypadku znajdowania się na korcie w momencie zaistnienia danej sytuacji.
Zawodnicy mają prawo wezwać Sędziego Naczelnego na kort, jeżeli nie zgadzają się z sędzią
głównym/strefowym, co do interpretacji przepisów. W przypadku braku sędziego
głównego/strefowego obowiązuje zasada: „każdy sędziuje po swojej stronie”.

7. Przepisy
We wszystkich kwestiach nie ujętych przez niniejszy regulamin obowiązują: Przepisy Gry
w Tenisa PZT, Regulamin Turniejowy PZT, Kodeks Postępowania Zawodnika PZT.

8. Zgłoszenia udziału
Ostateczny termin zgłoszenia udziału w Mistrzostwach mija 27 listopada (środek) 2019
roku.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na specjalnym druku, który stanowią załącznik do
niniejszego regulaminu. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy na adres
e-mail: teresin2019@op.pl i uzyskanie potwierdzenia odczytu wiadomości.
W razie konieczności na wniosek zawodnika Gmina Teresin wystosuje dla zainteresowanego
imienne zaproszenie do udziału w Mistrzostwach

9. Wpisowe i weryfikacja
Brak wpisowego! Weryfikacja na 15 minut przed wyznaczonym rozpoczęciem pierwszego
meczu danego zawodnika u Sędziego Naczelnego.

10. Losowanie
Losowanie zostanie przeprowadzone przez Sędziego Naczelnego 3 grudnia 2019 r. Godzina
losowania zostanie podana w Komunikacie numer 2 po 28 listopada 2019 r.

11. Nagrody
Za miejsca I-III nagrody pamiątkowe i rzeczowe.

12. Ubezpieczenie
Ubezpieczenia zawodników dokonuje jednostka delegująca.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników
na obiekcie rozgrywania zawodów.

14. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie oraz przepisach/regulaminach PZT
decydujący głos mają organizatorzy i Sędzia Naczelny Mistrzostw.
Załączniki:
A: Oficjalne zgłoszenie do IX Halowych Mistrzostw Polski Samorządowców Teresin 2019
B: Komunikat turniejowy nr 1
C: Ramowy plan turnieju – Komunikat turniejowy numer 2 (opublikowany po 28.11.2019 r.).
Kontakt:
Sprawy organizacyjne: 604501023
Sprawy sędziowskie: 606216704 (po godzinie 18.00).
teresin2019@op.pl

