GRAND PRIX SOKÓŁKI
W TENISIE ZIEMNYM
O PUCHAR BURMISTRZA SOKÓŁKI 2018

REGULAMIN
1. Organizatorzy:


Burmistrz Sokółki,



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce,



Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki.

2. Cel imprezy:
Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy Sokółka.

3. Termin:
Sześć turniejów w okresie maj - październik 2018:


26-27.05.2018 r.



30.06-1.07.2018 r.



21-22.07.2018 r.



18-19.08.2018 r.



15-16.09.2018 r.



13-14.10.2018 r.

4. Miejsce:
Korty tenisowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, ul. Mariańska 31.

5. Uczestnicy:



Osoby pełnoletnie, bez względu na miejsce zamieszkania,
Osoby niepełnoletnie – z pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów,

6. Zgłoszenia:





Zapisy do pierwszych sześciu turniejów przyjmowane są drogą elektroniczną (mailowo) po
ich ogłoszeniu na stronie internetowej www.osir.sokolka.pl.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: osir@sokolka.pl. W treści należy podać: imię i
nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu.
W ostatnim (finałowym) turnieju prawo startu ma 8 najlepszych zawodników z rankingu
Grand Prix Sokółki w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza Sokółki.
Opłata wpisowa: 10 zł w każdym turnieju.

7. System rozgrywek:





Lista uczestników wraz z diagramem rozgrywek rozesłany zostanie do zgłoszonych
zawodników najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem turnieju.
System rozgrywek wybierają organizatorzy po zakończeniu zapisów.
Losowania zawodników przeprowadzone zostanie przez trzyosobową komisję złożoną z
pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.
Podczas rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa PZT.

8. Sędziowanie:
Sędziowanie w formule tzw. „po koleżeńsku” przez zawodników rozgrywających mecz.

9. Organizator zapewnia:


Obsługę techniczną,



Piłki,



Możliwość wypożyczenia sprzętu.

10. Punktacja rankingowa:


W pierwszych pięciu turniejach obowiązywać będzie następująca punktacja:

I – 20 pkt.
II – 15 pkt.
III – 12 pkt.
IV – 9 pkt.
V – 7 pkt.
VI – 5 pkt.
VII - 3 pkt.
VIII – 1 pkt.
 W ostatnim turnieju przyznana zostanie podwójna pula punktów:
I – 40 pkt.
II – 30 pkt.
III – 24 pkt.
IV – 18 pkt.
V – 14 pkt.
VI – 10 pkt.
VII - 6 pkt.
VIII – 2 pkt.

11. Nagrody:
W każdym z turniejów na najlepszych zawodników czekają puchary. Po rozegraniu wszystkich
turniejów najlepsi zawodnicy z rankingu Grand Prix Sokółki w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza
Sokółki otrzymają nagrody rzeczowe.

12. Postanowienia końcowe:


Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe.



Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kortów tenisowych Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sokółce.



Sytuacje nieobjęte powyższym regulaminem rozstrzyga organizator.

