Regulamin Grand Prix Bełchatowa 2022 w tenisie ziemnym
1. Organizatorem cyklu turniejów jest Mariusz Strojkowski we współpracy z Miejskim Centrum
Sportu w Bełchatowie.
2. Cykl Grand Prix Bełchatowa 2022 w tenisie ziemnym jest skierowany do osób uprawiających
ten sport na poziomie amatorskim.
3. Uczestnikami cyklu turniejów Grand Prix Bełchatowa 2022 w tenisie ziemnym mogą być
amatorzy bądź osoby nieposiadające aktualnie ważnej licencji zawodniczej PZT i mający
minimum:
•

1 rok karencji - dla kategorii wiekowej: skrzatów, młodzików, kadetów i juniorów – od czasu
wygaśnięcia licencji zawodniczej,

•

3 lata karencji - dla kategorii wiekowej seniorów – od czasu wygaśnięcia licencji.

4. Turnieje rozgrywane będą w następujących kategoriach:
•

OPEN mężczyzn,

•

OPEN kobiet,

•

+ 50 mężczyzn,

•

gra podwójna.

5. Każdy turniej prowadzony będzie pod nadzorem Sędziego Naczelnego - Pana Mariusza
Strojkowskiego.
6. Zapisy do turnieju rozpoczynają się na 3 dni przed każdym turniejem z cyklu i trwają do
godziny 9:30 w dniu rozgrywek. Zgłoszenia odbywają:
•

osobiście u Mariusza Strojkowskiego;

•

w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu w w Bełchatowie na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 3;

•

na Miejskich Kortach Tenisowych przy ulicy Edwardów 8 w Bełchatowie;

•

wysyłając adres e-mail na adres: mstrojkowki@wp.pl;

•

wysyłając wiadomość SMS na numer telefonu: 696-439-481.

•

w dniu turnieju do godziny 9:30.

7. Wpisowe należy opłacić w dniu turnieju z cyklu Grand Prix Bełchatowa 2022 w tenisie
ziemnym do godziny 9:30.
8. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik nr 1) i dostarczenie do Organizatora.

Tabela 1. Opłaty startowe
Wpisowe

Singiel

Debel

Młodzież szkolna (legitymacja

30 ZŁOTYCH

bezpłatnie

40 ZŁOTYCH

bezpłatnie

Pozostali

60 ZŁOTYCH

bezpłatnie

Tylko gra podwójna

-

szkolna)
Studenci (legitymacja
studencka)

30 ZŁOTYCH / osoba

9. 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.
9. Zawodnik nie musi być obecny przy zapisywaniu i losowaniu gier, o ile uiścił wpisowe.
10. Zawodnik musi być dyspozycyjny w czasie trwania turnieju. Maksymalny czas pomiędzy
zakończonym meczem a rozpoczęciem kolejnego spotkania to 30 minut
11. Zawodnik, który odmówił gry lub nie stawił się na kort w terminie 20 minut od wyznaczonej
godziny meczu, podlega dyskwalifikacji.
12. Turniej jest rozgrywany piłkami Organizatora. Dopuszcza się możliwość grania własnymi
piłkami za zgodą przeciwnika.
13. Mecze są rozgrywane do 2 wygranych setów, chyba że Organizator zdecyduje o skróceniu
setów w przypadku bardzo dużej ilości zgłoszonych zawodników. Przy wyniku w setach 1:1
rozgrywany jest super tie-break do 10 punktów. Możliwe jest rozgrywanie pełnego trzeciego
seta, jeżeli zadecyduje tak Organizator Turnieju przed rozpoczęciem gier.
14. Organizator może zadecydować o przeprowadzeniu tzw. „Turnieju Pocieszenia” dla
zawodników, którzy odpadli w I rundzie Turnieju Głównego.
15. Zawodnik startujący w więcej niż jednym turnieju (singiel, gra podwójna) musi się liczyć z
koniecznością rozegrania więcej niż 3 meczów jednego dnia i czyni to na własną
odpowiedzialność.

16. Czas rozgrzewki na korcie przed meczem wynosi maksymalnie 10 minut. Zawodnikowi
przysługuje maksymalnie 30 minut przerwy między kolejnymi meczami.
17. Zawodnik startujący w turnieju ma obowiązek stosowania się do przepisów Kodeksu
Postępowania Zawodnika dotyczących:
▪ stroju i sprzętu,
▪ zachowania na korcie,
▪ stosowania zasad fair play,
▪ punktualności i dyscypliny.
18. Za naruszenie Regulaminu lub Kodeksu Postępowania Zawodnika Sędzia Naczelny ma prawo
ukarać zawodnika następującymi konsekwencjami: ostrzeżeniem, utratą punktu, utratą gema,
bądź wykluczeniem z turnieju.
19. Losowanie drabinki turnieju prowadzi Sędzia Naczelny w obecności 2 zawodników.
20. Sędzia Naczelny dokonuje rozstawienia na podstawie aktualnego rankingu.
21. Zawodników niesklasyfikowanych nie rozstawia się.
22. Liczba rozstawionych zawodników zależy od wielkości drabinki.
Wielkość tabeli

Liczba rozstawionych

64

16

32

8

16

4

8

2

23. Do klasyfikacji ogólnej liczy się suma punktów zdobytych w turniejach cyklu Grand Prix
Bełchatowa 2022 w tenisie ziemnym:
Turniej Główny
Miejsce

Punkty

1

120

2

90

3-4

75

5-8

50

9-16

30

17-32

20

33-64

3

Turniej Pocieszenia
Miejsce

Punkty

1

10

2

5

3-4

3

5-8

1

24. W przypadku małej ilości zgłoszonych zawodników w danej kategorii Organizator może
przeprowadzić rozgrywki w grupach.
25. W przypadku turnieju rozgrywanego systemem każdy z każdym o miejscu w grupie
decyduje:
o liczba zwycięstw,
o w przypadku, gdy 2 zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności decyduje
wynik ich bezpośredniego pojedynku.
26. W przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, o
kolejności decyduje:
❖ większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach) jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1
lub 3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego
pojedynku;
❖ większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach) jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1
lub 3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego
pojedynku;
❖ losowanie lub dogrywka w skróconej formie np. tie-break, lub super tie-break.

27. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie
obiektu.
29. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator bądź Sędzia
Naczelny, który rozstrzyga także wszelkie sprawy sporne oraz rzeczy w nim nieujęte.
30. Zawodnik zapisując się do turnieju jednocześnie akceptuje powyższy regulamin.
31. Dla punktów nieokreślonych w regulaminie zawody będą przeprowadzone zgodnie z
obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Tenisowego.

Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1)

Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Centrum Sportu
w Bełchatowie, swoich danych osobowych w postaci:

a.

imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.

b.

imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach
Imprezy.

c.

adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez MCS informacji dotyczących
Imprezy.

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:
a.

Administratorem jego danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie.

b.

Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mcs.belchatow.pl lub pod numerem telefonu: (44) 737 81 25.

c.

Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie
zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.

d.

Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.

e.

Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.

f.

Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie, nie będą przekazywane do państw poza
unijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

g.

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w
których są przetwarzane.

h.

Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w Imprezie.

i.

Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

j.

Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie
przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

k.

Zawodnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

l.

Ponadto wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie
moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

(data)

(imię i nazwisko – czytelnymi, WIELKIMI literami)

(czytelny podpis)

