
Regulamin cyklu „Grand Prix Bełchatowa w tenisie 

ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa” 

 
1. Organizatorem cyklu turniejów jest Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie oraz 

Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”. 

2. Cykl Grand Prix jest skierowany do osób uprawiających tenis ziemny na poziomie 

amatorskim. 

3. Turnieje rozgrywane są w następujących kategoriach:  

a) gra pojedyncza OPEN  

b) gra pojedyncza 50 + 

c) gra podwójna 

4. Każdy turniej prowadzony jest pod nadzorem osoby wyznaczonej przez BTS „AS” tj. 

Sędzia Naczelny. 

5. Zapisy rozpoczynają się 5 dni przed turniejem i trwają do godziny 9:30 w dniu 

rozgrywek. Odbywają się telefonicznie pod numerami telefonów: 798 461 713 lub 44 

737 81 25 , mailowo pod adresem korty@mcs.belchatow.pl (imię i nazwisko, 

kategoria) oraz osobiście w kasie Miejskich Kortów Tenisowych. 

6. Wpisowe turniejowe należy wpłacić najpóźniej do godz. 9:30 w dniu rozpoczęcia 

turnieju. 

Wpisowe Singiel + Debel Debel 

młodzież szkolna i studencka 

(tylko z ważną legitymacją) 
20 zł/os. 10 zł/os. 

pozostali 40 zł/os. 20 zł/os. 

 

7. Gry przebiegają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, od którego nie ma 

odwołania. Zmianę terminu rozgrywek może podjąć jedynie Sędzia Naczelny ze 

względu na warunki pogodowe lub zły stan kortów. 

8. Zawodnik nie musi być obecny przy zapisywaniu i losowaniu gier, o ile uiścił 

wpisowe. 

 

 

 

 

 



9. Zawodnik musi być dyspozycyjny w czasie trwania turnieju. 

10. Zawodnik, który odmówił gry lub nie stawił się na kort w terminie 15 minut od 

wyznaczonej godziny meczu podlega dyskwalifikacji. 

11. Turniej jest rozgrywany piłkami organizatora. Dopuszcza się możliwość grania 

własnymi piłkami za zgodą przeciwnika. 

12. Mecze są rozgrywane do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 gramy tie-brek) chyba, 

że organizator zdecyduje o skróceniu setów. 

13. Zawodnik startujący w więcej niż jednym turnieju (singiel, debel) musi się liczyć z 

koniecznością rozegrania więcej niż 3 meczy jednego dnia i czyni to na własną 

odpowiedzialność. 

14. Czas rozgrzewki przed meczem wynosi maksymalnie 5 min. 

15. Zawodnikowi przysługuje maksymalnie 30 min przerwy między kolejnymi meczami. 

16. Zawodnik startujący w turnieju ma obowiązek stosowania się do przepisów Kodeksu 

Postępowania Zawodnika dotyczących: 

- stroju i sprzętu 

- zachowania na korcie 

- punktualności i dyscypliny 

17. Za naruszenie Regulaminu lub Kodeksu Postępowania Zawodnika sędzia ma prawo 

ukarać zawodnika wg narastającego systemu kar: 

- pierwsze naruszenie przepisów   - ostrzeżenie 

- drugie naruszenie przepisów   - utrata punktu 

- trzecie i każde następne naruszenie przepisów - utrata gema 

18. Losowanie drabinki turnieju prowadzi Sędzia Naczelny w obecności 2 zawodników. 

19. Sędzia Naczelny dokonuje rozstawienia na podstawie aktualnego rankingu. 

Zawodników niesklasyfikowanych nie rozstawia się. 

20. Liczba zawodników rozstawionych zależy od wielkości drabinki: 

Wielkość Tabeli Liczba rozstawionych 

64 16 

32 8 

16 4 

8 2 

 

 

 

 



21. Do klasyfikacji ogólnej liczy się suma punktów zdobytych w turniejach cyklu Grand 

Prix: 

Miejsce Turniej główny 

1 120 

2 90 

3-4 75 

5-8 50 

9-16 30 

17-32 20 

33-64 3 

 

22. Do udziału w turnieju Masters upoważnionych będzie 8 najlepszych zawodników/czek 

w klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, kat. OPEN i 50+. W przypadku 

nieobecności jednego z nich, możliwa jest gra zawodnika zajmującego kolejne miejsce 

w tabeli danej kategorii. O jego przystąpieniu oraz sposobie prowadzenia rozgrywki 

decyduje Sędzia Naczelny. 

23. Organizatorzy przewidują nagrody dla zawodników, którzy: 

a) zajmą miejsca 1-3 w kategorii OPEN i 50+ (gra pojedyncza) oraz najlepszej pary w 

kategorii debel (gra podwójna) na turnieju otwarcia cyklu Grand Prix 

b) zajmą miejsca 1-3 w kategorii OPEN i 50+ (gra pojedyncza) oraz 1-3 w kategorii 

debel (gra podwójna) w klasyfikacji końcowej po ostatnim turnieju cyklu Grand Prix. 

W przypadku równej liczby punktów, w pierwszej kolejności decyduje: liczba 

rozegranych turniejów, liczba wygranych turniejów, liczba wyżej zajętych miejsc w 

cyklu Grand Prix. W przypadku gdy powyższe opcje nie wyłonią zwycięzcy, 

Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia go poprzez lepszy bilans 

bezpośrednich spotkań, bilans setów oraz gemów. 

c) zajmą miejsca 1-3 w kategorii OPEN i 50+ (gra pojedyncza) na turnieju Masters 

cyklu Grand Prix 

24. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na 

terenie turnieju. 

26. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator bądź 

Sędzia Naczelny, który rozstrzyga także wszelkie sprawy sporne oraz rzeczy w nim 

nie ujęte. 

27. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT. 


