REGULAMIN
Turnieju Tenisa dla Dzieci
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorzy zawodów :
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji
Partnerzy:
Miasto Zabrze
Klub Tenisowy Mostostal Zabrze
Aktywne Zabrze
Informacje i zapisy :
info@aktywnezabrze.pl
Punkt Informacji o Mieście, Tel.: 32 271 72 76
2. Cel zawodów :
Propagowanie uprawiania sportu , w szczególności tenisa. Zachęcenie
dzieci do uprawiania tenisa w formie łatwej i bezpiecznej z użyciem
odpowiednio dobranego sprzętu, zgodnie z wytycznymi programu
Tenis 10.
3. Miejsce i termin zawodów :
Zawody odbędą się w dniu 16 grudnia 2016 roku w Zabrzu, w Hali
Tenisowej, na kortach klubu Mostostal przy ul. Piłsudskiego 83.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca
zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych .
4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników:
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 7 do 14 grudnia 2016, do
godziny 18:00.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę szkoły
oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, który będzie obecny na
zawodach.
Liczba uczestników jest ograniczona do 16 w kategorii czerwonej
(chłopców i dziewczynek łącznie), oraz po 8 chłopców i 8 dziewczynek
w kategoriach pomarańczowej i zielonej. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Każda Szkoła ma prawo do wystawienia reprezentacji z łożonej z max. 2
zawodników i zawodniczek w każdej kategorii. W sytuacji w której,
w dniu zakończenia zapisów , pozostaną wolne miejsca w danej
kategorii, Szkoła może zgłosić większą ilość zawodników .
Udział w zawodach jest bezpłatny .

II. PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Sposób przeprowadzenia zawodów :
Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:
Czerwonej do lat 8: mecze mini tenisa rozgrywane w grupie każdy
z każdym, 1 super tie-break z przewagą 2 pkt., grupa chłopców
i dziewczynek razem, max. 16 osób w 2 grupach.
Pomarańczowej do lat 9 : 1 set do 4, przy stanie 3:3 obowiązuje tie break do 7 pkt. z przewagą 2 , z podziałem na płeć , max. 8 chłopców
i 8 dziewczynek .
Zielonej do lat 10 : 1 set do 6, przy stanie 5:5 obowiązuje tie - break
do 7 pkt. z przewagą 2 , z podziałem na płeć , max. 8 chłopców
i 8 dziewczynek .
2. Zasady rozgrywania turnieju
W kategorii czerwonej turniej będzie rozegrany w grupie każdy
z każdym, kategorie pomarańczowa i zielona systemem pucharowym do
2 przegranych. W kategorii pomarańczowej i zielonej jest możliwe
rozegranie turnieju systemem każd y z każdym przy mniejszej liczbe
zgłoszonych zawodników.
3. Zasady gry .

Kategoria czerwona : Tie- break do 10 z przewagą 2 pkt., serwis zza linii
końcowej, po koźle z wysokości bioder w pole serwisowe, po pierwszym
punkcie zmiana serwującego co 2 serwisy, (dopuszczalne jest
nadepnięcie czy przekroczenie linii , po błędzie przysługuje 2 podanie ),
serwis w net jest powtarzany, po serwisie piłkę można odbić dopiero p o
odbiciu od ziemi.
Kategoria pomarańczowa: 1 set do 4 gemów, przy stanie 3:3 Tie - break
do 7 pkt. z przewagą 2pkt., serwis zza linii końcowej, zagrywany z
powietrza, po pierwszym punkcie zmiana co 2 serwisy, serwis zza linii
końcowej (dopuszczalne jest nadepnięcie czy przekroczenie linii, po
błędzie przysługuje 2 podanie), serwis w net jest powtarzany, po
serwisie piłkę można odbić dopiero po od biciu od ziemi .
Kategoria zielona: 1 set do 6 gemów, przy stanie 5:5 Tie - break do 7 pkt.
z przewagą 2 pkt., serwis zza linii końcowej, zagrywany z powietrza,
po pierwszym punkcie zmiana co 2 serwisy, serwis zza linii końcowej
(po błędzie przysługuje 2 podanie), serwis w net jest powtarzany, po
serwisie piłkę można odbić dopiero po odbiciu od ziemi .
4. Ramowy program zawodów:
8:00-8:15 Potwierdzenie przybycia, przedłożenie zgody na udział
zawodach.
8:15-12:00* Mecze w wszystkich kategoriach. Po rozegranym meczu
zawodnicy zgłaszają wynik w biurze zawodów.
12:15-12:30* Wręczenie dyplomów i medali uczestnictwa, losowanie
nagród, zakończenie zawodów.
*(W zależności od ilości zgłoszonych zawodników, program gier i
godzina zakończenia zawodów może ulec zmianie)

5. Zakończenie zawodów i wyniki:
Po zakończeniu zawodów zostaną ogłoszone wyniki i rozlosowane
nagrody. Każdy uczestnik zawodów otrzyma dyplom oraz medal.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator prosi nauczycieli i opiekunów o pomoc dzieciom w sędziowaniu
rozgrywanych meczy i zgłoszenie wyników po każdym meczu.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga
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Zapisując się do zawodów uczestnik
z regulaminem zawodów i jego akceptację.
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