
REGULAMIN 

Turnieju Tenisa Ziemnego 

rozgrywanego w ramach akcji Świętokrzyskie Dni Sportu 

1. Cel 

a. Promowanie tenisa ziemnego wśród młodzieży szkolnej. 

b. Kształtowanie zdrowego stylu życia. 

2. Organizatorzy 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 

Klub Sportowy Wschodnia Kielce 

3. Termin i miejsce 

a. Turniej odbędzie się w hali tenisowej KS Wschodnia  Kielce, ul. Wschodnia 12, tel. 512 660 743, w 
dniach 

19.06.2017 r. szkoły podstawowe (piłka pomarańczowa) 

20.06.2017 r. gimnazja (piłka zielona) 

21.06.2017 r. szkoły ponadgimnazjalne (piłka żółta)  

b. Weryfikacja uczestników w godz. 8.00-8.30. Losowanie 8.30-9.00 

 Początek rozgrywek o godz. 9.00. 

4. Uczestnictwo 

a. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne z terenu województwa świętokrzyskiego. 

b. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 2 zawodników i 2 zawodniczki z jednej szkoły. 

c. Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że z danego powiatu mogą wystąpić tylko zawodnicy z 
maksymalnie dwóch szkół. 

d. Turniej rozgrywany będzie w grach singlowych. 

e. Zawodników można zgłaszać za pomocą poczty  elektronicznej na adres 
pawel.boron@kuratorium.kielce.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 09.06.2017 r. W zgłoszeniu 
należy podać nazwę szkoły wraz z danymi kontaktowymi opiekuna i ilość zawodników, 

f. Imienną listę zawodników należy przedłożyć sędziemu głównemu w dniu zawodów. 

g. Uczestnicy niepełnoletni obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział w turnieju. 

h. Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów - pół godziny przed 

rozpoczęciem rozgrywek.   

5. System rozgrywek i przepisy gry 

a. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu list zgłoszeniowych. 

b. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

c. Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców z gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz wspólna dla szkół podstawowych. 

d.  Mecz składa się z jednego krótkiego seta do 4. Przy stanie po 4 zostanie rozegrany tiebreak do 7, 
który kończy się po osiągnięciu przewagi 2 punktów jednej ze stron. 

e. Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZT. 

6. Nagrody 

a. Za zajęcie miejsc I-III puchary zawodnicy otrzymają medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

7. Postanowienia końcowe 

a. Zgłoszenie zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

b. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu. Nie można grać w obuwiu o czarnej podeszwie 
pozostawiającej ślady na nawierzchni sali sportowej. 



c. Zawodnicy powinni posiadać własne rakiety. Rakiety będzie można również wypożyczyć na miejscu. 

d. Koszty przejazdów i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

e. Koszty organizacji i przeprowadzenia turnieju pokrywają organizatorzy. 

f. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu 
i mieniu zawodników biorących udział w rozgrywkach. 

g. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

h. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 
gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 

i. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru 
wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących 
obecnie i w przyszłości. 

j. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.   

k. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian w Regulaminie. 

 


