REGULAMIN TURNIEJU
TENISA PLAŻOWEGO
W KATEGORII OPEN

Niniejszy regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia Turnieju OPEN
w Tarnowskich Górach, 10 i 11 kwietnia 2021 roku.
1. Organizator: Beach Tennis Poland, Plac Kościuszki 5, Sosnowiec, 41-200 oraz Rocket
Center
2. Miejsce: Boiska do gier plażowych Rocket Center, Tarnowskie Góry
3. Termin: 10.04.2021 i 11.04.2021 start. godzina: 9.00
4. Uczestnictwo:
• w turnieju udział może wziąć każdy zawodnik bez względu na płeć i wiek
• zgłoszenia osób przyjmowane są do 8 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00
poprzez wiadomość na fb: https://www.facebook.com/tenisplazowy bądź
mailowo: tenisplazowy@gmail.com
• zawodnicy przed meczem wypełniają kartę zawodnika
• obowiązuje limit zawodników max 16 par (decyduje kolejność zgłoszeń, w
przypadku pełnej listy zgłoszeń – zostanie utworzona lista rezerwowych)
• wpisowe od osoby/jeden turniej: 35 zł (płatne na konto BTP)
5. System rozgrywek w fazie grupowej:
• Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy (maxymalnie grupa może się składać z
4 drużyn)
• Rozgrywki w grupie będą prowadzone systemem „każdy z każdym”.
• Każdy mecz w fazie grupowej rozegrany zostanie do 1 wygranego seta (6
gemów), przy stanie 6:6, decydujący będzie tie-break (do 7 punktów)
• O kolejności miejsc w grupie decyduje kolejno:
a) ilość wygranych meczy
b) bezpośredni pojedynek w przypadku tej samej ilości wygranych meczy
przez 2 pary c) w przypadku tej samej ilości wygranych meczy przez więcej
niż 2 pary, liczy się stosunek gemów między zainteresowanymi parami
d) dogrywka
• Z grupy wychodzą 2 najlepsze pary do fazy pucharowej
6. System rozgrywek w fazie pucharowej:
• Każdy mecz w fazie pucharowej rozegrany zostanie do 1 wygranego seta (9
gemów), przy stanie 9:9, decydujący będzie tie-break (do 7 punktów)

•

ćwierćfinały zostaną rozegrane zgodnej z zajętymi miejscami faz grupowych w
konfiguracji: 1A/2D, 2A/1D, 1B/2C, 2B/1C
• Wygrane pary z meczy ćwierfinałowych przejdą do półfinałów, a wygrane
pary półfinałów do ścisłego finału.
• Mecz o 3 miejsce odbędzie się pomiędzy przegranymi parami z fazy
pucharowej
7. Ochrona danych osobowych (RODO)
• Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator
wymieniony w podpunkcie 1 (zbierane dane: imię i nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail)
• Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na opublikowanie ich wizerunku przez
organizatora jak również przez innych uczestników wydarzenia za pomocą
fotografii oraz filmów na potrzeby relacjonowania Turnieju a także w celach
informacyjnych i promocyjnych.
• Na potrzeby rozgrywek dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail) będą
udostępnione uczestnikom w celu umożliwienia wzajemnego kontaktu i
komunikacji związanej z rozgrywaniem meczów. Każdy uczestnik ma prawo
wycofać zgodę na udostępnienie wspomnianych danych kontaktowych lub
określenie, które z nich mogą zostać udostępnione, informując o tym fakcie
organizatora nie później niż w dniu rozesłania danych do uczestników
rozgrywek.
• Dane osobowe zawodników mogą być wykorzystane jedynie w celach
związanych z organizowanym Turniejem
8. Postanowienia końcowe
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie. O ewentualnych zmianach w niniejszym regulaminie organizator
poinformuje uczestników turnieju.
• Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów związanych z
turniejem w oparciu o obowiązujące w niniejszym regulaminie przepisy oraz o
zasady fair-play.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu / wyproszenia z
wydarzenia osoby łamiące regulamin lub zachowujące się niewłaściwie
(wykraczające poza powszechne normy społeczne).

