REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW
„Dolnośląski Cykl Turniejów Tenisa 2018”
Organizator:
Organizatorem Dolnośląskiego Cyklu Turniejów Tenisa 2018 jest klub sportowy
„Matchpoint Tennis i Sports Club” znajdującym się w obiekcie należącym do Match
Point M.W. Matyja sp. j., położonym przy ul. Szyszkowej 6 w Ślęzie, gm. Kobierzyce.
Dyrektor turnieju:
Adam Stępień
tel. +48 661 113 333
a.stepien@matchpoint.com.pl
Cel imprezy:
Celem turniejów jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz
promowanie tenisa.
Kategorie wiekowe:
 Grupa czerwona – 8 lat i młodsze – gra na mini siatkach w poprzek kortu
 Grupa pomarańczowa – 9 lat i młodsze – gra na ¾ kortu
 Grupa zielona – 10 lat i młodsze – gra na całym korcie piłkami przeznaczonymi dla
grupy zielonej (25% piłka wolniejsza od zwykłej piłki tenisowej)
 Grupa do lat 12 i młodsi – gra na całym korcie
 Grupa do lat 15 i młodsi – gra na całym korcie
W kategorii czerwonej chłopcy biorą udział w rozgrywkach razem z dziewczętami.
W pozostałych kategoriach chłopcy i dziewczynki grają osobno. W przypadku, gdy
w kategorii pomarańczowej/ zielonej liczba zgłoszeń dziewczynek lub chłopców
będzie mniejsza niż 8, chłopcy rozegrają turniej razem z dziewczynkami. Istnieje
możliwość gry jednocześnie w kategoriach: czerwonej i pomarańczowej,
pomarańczowej i zielonej. Dla każdej z kategorii prowadzona jest odrębna
klasyfikacja. Punkty z różnych kategorii nie są sumowane.
Kalendarz turniejów cyklu wiosennego 2018:
 11.03.2018 – Turniej otwarcia
 25.03.2018 – Turniej nr 2
 08.04.2018 – Turniej nr 3
 22.04.2018 – Turniej Masters
Wpisowe:
Wpisowe do turniejów wynosi 40 PLN/ osoba.
Zgłoszenia do turnieju oraz zasady uczestnictwa:
 Zgłoszenia przyjmuje recepcja klubu Matchpoint pod adresem e-mail:
recepcja@matchpoint.com.pl lub numerem telefonu 71 313 11 11.







Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, rocznik, nazwa klubu sportowego,
kategoria wiekowa, numer telefonu oraz adres e-mail). Każde zgłoszenie musi być
potwierdzone przez organizatorów.
Zgłoszenia do turniejów we wszystkich kategoriach wiekowych przyjmowane są
najpóźniej do soboty poprzedzającej dany cykl turnieju, do godz. 21:00. Zgłoszenia
wysyłane po terminie nie zostaną uwzględnione.
Losowanie gier odbywa się na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
Przed weryfikacją rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia
oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w turnieju oraz
oświadczenia o możliwości wykorzystywania wizerunku w celach marketingowych.

Zasady rozgrywania cyklu turniejów i klasyfikacji do turnieju MASTERS
Cykl składa się z czterech imprez. Przy czym ostatnia impreza jest Turniejem Masters
zarezerwowanym dla ośmiorga najlepszych graczy z trzech poprzednich imprez
w swoich kategoriach wiekowych. Uczestnicy będą otrzymywać za udział w każdym
z turniejów punkty rankingowe w zależności od zajętego miejsca. Ostateczna
klasyfikacja generalna będzie obejmowała punkty z 3 imprez, w których zawodnicy
uzyskali najlepsze rezultaty. W przypadku remisu o kolejności w rankingu decyduje
bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami w całym cyklu. Gdy bilans
bezpośrednich meczów jest równy, o kolejności w rankingu decyduje ostatni
rozegrany mecz między zawodnikami.

Zasady rozgrywania turniejów:
Turnieje w kategorii czerwonej będą rozgrywane w systemie łączonym (grupowym
i pucharowym). Turnieje w pozostałych kategoriach wiekowych rozgrywane będą
systemem pucharowym (z turniejem pocieszenia) lub łączonym (grupowym
i pucharowym). Drabinka turnieju pocieszenia losowana jest podczas losowania
drabinki turnieju głównego. W przypadku braku chęci brania udziału w turnieju
pocieszenia, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie o tym sędziego. W zależności
od ilości uczestników organizator może modyfikować system rozgrywek w celu
zoptymalizowania przebiegu turnieju.
System liczenia punktów w turnieju:





Grupa czerwona – tiebreak do 10 punktów (przy stanie 9:9 gramy do przewagi 2
punktów)
Grupa pomarańczowa – jeden set do 4, przy 4:4 tiebreak do 7 punktów (przy stanie 7:7
gramy do przewagi 2 punktów)
Grupa zielona – jeden set do 4, przy 4:4 tiebreak do 7 punktów (przy stanie 7:7 gramy do
przewagi 2 punktów)
Pozostałe grupy - do dwóch wygranych setów do 4, trzeci set tiebreak do 7 punktów
(przy stanie 7:7 gramy do przewagi 2 punktów). Turniej pocieszenia – zasady z grupy
zielonej.

System liczenia punktów rankingowych:
1. Turniej rozgrywany systemem pucharowym:
 1 miejsce – 100 pkt
 2 miejsce – 80 pkt
 3-4 miejsce – 64 pkt
 5-8 miejsce – 48 pkt
 9-16 miejsce – 32 pkt
 17-32 miejsce – 24 pkt
 33-64 miejsce – 1 pkt
W przypadku udziału mniejszej liczby zawodników niż 33, zawodnicy, którzy
przegrają mecz pierwszej rundy otrzymują 1 pkt.
2. Turniej rozgrywany systemem łączonym:
Faza Pucharowa:
 1 miejsce – 100 pkt
 2 miejsce – 80 pkt
 3-4 miejsce – 64 pkt
 5-8 miejsce – 48 pkt
 9-16 miejsce – 40 pkt
Faza grupowa:
 3 miejsce w grupie – 32 pkt
 4 miejsce w grupie – 24 pkt
 5 miejsce w grupie – 18 pkt
 6 miejsce w grupie – 16 pkt
 7 miejsce w grupie – 14 pkt
 8 miejsce w grupie – 12 pkt
 9 miejsce w grupie – 1 pkt
Zawodnik, który zajmie ostatnie miejsce w grupie (bez względu na wielkość grupy)
otrzymuje 1 pkt.
3. Turniej rozgrywany systemem grupowym:
 1 miejsce – 100 pkt
 2 miejsce – 80 pkt
 3 miejsce – 64 pkt
 4 miejsce – 48 pkt
 5 miejsce – 32 pkt
 6 miejsce – 24 pkt
 7 miejsce – 18 pkt
 8 miejsce – 16 pkt
 9 miejsce – 14 pkt
 10 miejsce – 12 pkt
Zawodnik, który zajmie ostatnie miejsce w grupie (bez względu na wielkość
grupy) otrzymuje 1 pkt.
W przypadku turnieju rozgrywanego systemem grupowym:





W przypadku 2 grup: mecze półfinałowe rozgrywane będą według
następującego schematu:
A1 x B2
A2 x B1
W przypadku 4 grup: mecze ćwierćfinałowe rozgrywane będą według
następującego schematu:
A1 x C2
A2 x C1
B1 x D2
B2 x D1

Dzieci biorące udział w turnieju pocieszenia otrzymują 3 pkt. za każdy przegrany mecz i 5 pkt
za każdy wygrany mecz.
Uwaga! Jeśli zawodnik rozpoczyna turniej w drugiej rundzie (tzw. wolny los) i przegra swój
pierwszy mecz – otrzymuje punkty zgodnie z punktacją za przegranie w pierwszej rundzie.
Obowiązki sędziego:
Sędzia podczas zawodów ma prawo przyznania ostrzeżenia w następujących
przypadkach:
 nadużywania sprzętu przez zawodnika (rzucanie rakietą)
 używania wulgarnych słów
 nieprzestrzegania zasad fair play
Gradacja kar:
 pierwsze ostrzeżenie
 drugie ostrzeżenie - utrata punktu
 trzecie ostrzeżenie – dyskwalifikacja z turnieju
W kategoriach czerwonej i pomarańczowej każdy mecz sędziowany będzie przez
osoby wyznaczone przez organizatora: trenerzy, wolontariusze, opiekunowie. W
pozostałych kategoriach dzieci sędziują mecze samodzielnie. W trakcie rozgrywania
meczów nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwać będzie sędzia strefowy.

Ogłoszenie wyników:
 Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po zawodach oraz na stronie internetowej
www.matchpoint.com.pl.
 Lista dzieci, która zakwalifikuje się do turnieju „Masters” zostanie także ogłoszona na
stronie www.matchpoint.com.pl
 W przypadku braku możliwości udziału osób zakwalifikowanych do turnieju
„Masters” zastępują je osoby z listy rezerwowej.

Nagrody:
Dzieci, które zajmą w każdym z turniejów miejsca 1-3 otrzymają dyplomy oraz medale w formie
okazjonalnych przypinek. Osoby, które zajmą 1-3 miejsca w turnieju MASTERS otrzymają puchary
oraz drobne upominki ufundowane przez sponsorów turnieju. Wszystkie dzieci biorące udział w
turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy. Atrakcyjne nagrody rzeczowe będą losowane.
Szczegóły w „Dodatkowe atrakcje”.
Dodatkowe atrakcje:
Na Turnieju odbędzie się LOSOWANIE ATRAKCYJNYCH NAGRÓD. Udział w losowaniu
wezmą wszyscy uczestnicy turniejów.

Zasady:
Na każdym turnieju (każdym cyklu) wszyscy uczestnicy dostaną kartki zgłoszeniowe
do loterii. Wystarczy, że napiszą na niej swoje imię, nazwisko i numer telefonu.
Później kartki wrzucą do specjalnie przeznaczonej urny.
Losowanie ma miejsce na turnieju MASTERS. Warto zwrócić uwagę na fakt, że
w losowaniu biorą udział WSZYSCY uczestnicy, włączając osoby niezakwalifikowane.
Uczestnik nie musi być obecny w losowaniu. Jeżeli zostanie wylosowany,
zadzwonimy. To powód, dla którego na karcie zgłoszeniowej będzie widnieć miejsce
na numer telefonu.
Ilość „Zaliczonych” turniejów = ilość losów w loterii. Jeżeli uczestnik zaliczy więcej
turniejów, zdobędzie więcej losów w loterii. Uczestnicząc przykładowo w czterech
turniejach, otrzyma cztery losy. To zwiększa szansę na wygraną.
Sprawy różne:
 zgłoszenie dziecka do turnieju równa się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu
 dziecko może zostać zgłoszone o jedną kategorię wyżej niż to wynika z jego roku
urodzenia
 na wniosek rodziców/opiekunów w trakcie trwania cyklu turniejów istnieje możliwość
przejścia do starszej kategorii wiekowej. Przechodząc do starszej kategorii zawodnicy
otrzymują do klasyfikacji 1/2 punktów zdobytych w młodszej kategorii wiekowej.
Zmiana kategorii jest nieodwracalna i obowiązuje do końca trwania cyklu turniejów.
 w trakcie rozgrywania meczów na korcie mogą przebywać jedynie dzieci oraz
sędziowie/ obsługa turnieju. Organizatorzy zobowiązują się wyznaczyć specjalne
miejsca, z których mecze będą mogły być oglądane przez rodziców/ trenerów.
 sprawy sporne rozstrzyga dyrektor turnieju
 organizator ma prawo do zmiany dowolnego punktu regulaminie bez podania
przyczyny
 cykl turniejów przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi PZT odnośnie prowadzenia
współzawodnictwa dzieci do lat 10 (tenis10)

