Regulamin
Turnieju Tenisa Ziemnego
o Puchar Dyrektora OSiR w Człuchowie
1.Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie
2. Cel Imprezy
- promocja aktywnego wypoczynku
- popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Człuchowa
3. Termin i Miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 17 - 18 sierpnia 2013 r. o godz. 10:00 na kortach OSiR w Człuchowie
4. Zgłoszenia
Zgłoszenia są przyjmowane w dniu zawodów.
5.Uczestnicy
Turniej będzie prowadzony w następujących kategoriach:
- juniorzy (do 18 lat)
- seniorzy
Każdy uczestnik musi posiadać legitymację szkolną bądź dowód osobisty.
6. System gry
System gry – mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym” do dwóch wygranych setów, przy
stanie 6 : 6 w secie o wyniku decyduje „tie break”, przy stanie 1 : 1 w setach o wyniku decyduje
również „tie break”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia
Turnieju.
7. Losowanie
Losowanie odbędzie się na kortach OSiR, 17 sierpnia o godz. 9:30
8. Nagrody
Dla finalistów gier w Turnieju – puchary, dyplomy.
9. Inne
W razie niepogody turniej zostanie rozegrany w innym terminie.

We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów.
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTZ.
Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 59 83 42 553

ZAPRASZAMY!

Indywidualny Formularz Zgłoszeniowy
do uczestnictwa
w Turnieju Tenisa Ziemnego

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Imię i Nazwisko:

Ul. Szkolna 1
77-300 Człuchów
Kategoria:

Miejscowość:
Data urodzenia:

Podpis uczestnika:

Oświadczenie zawodnika – pełnoletniego
Oświadczam, że biorę udział w Turnieju Tenisa Ziemnego na własną odpowiedzialność i nie
będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia
zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z
regulaminem Turnieju.
.........................................
Podpis zawodnika

Zgoda Rodziców
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Turnieju Tenisa Ziemnego na
moją własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin Turnieju.
........................................
Podpis opiekuna

