REGULAMIN
Finału Mistrzostw Polski w Tenisie Plażowym 2022
Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia Finału Mistrzostw Polski w
Tenisie Plażowym, odbywającym się w Warszawie, Plaża Wilanów w dniach: 26-28. sierpnia
2022 roku.
§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizator: Polski Związek Tenisowy i Polska Federacja Tenisa Plażowego
2. Współorganizator: Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych
3. Organizator sędziuje, prowadzi zawody oraz udziela niezbędnych informacji i
instrukcji odnośnie zasad gry zawodnikom.
4. Turniej rozegrany zostanie w dniach: 26, 27, 28 sierpnia 2022
5. Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia Turnieju bądź
przeniesienia Turnieju z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych,
uniemożliwiających kompletne przeprowadzenia zawodów.
6. Turniej odbywa się w kategoriach: singiel kobiet, singiel mężczyzn, gra deblowa
kobiet, gra deblowa mężczyzn oraz mikst
7. Udział w zawodach jest płatny – wpisowe: gra podwójna: 90 zł/os, mikst: 80 zł/os,
singiel: 70 zł, pakiet 3 kategorii: 220 zł. Potwierdzeniem udziału w turnieju jest opłata
wpisowego do 23. sierpnia 2022 roku.
8. W turnieju mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają polskie
obywatelstwo poświadczone ważnym dokumentem tożsamości i są zarejestrowani w
Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL).
9. W turnieju mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną
licencję PZT – tenis plażowy.
10. Każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w turnieju zobowiązany jest do
złożenia własnoręcznego podpisu pod „Oświadczeniem” - dotyczącym o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz zapoznaniu się i akceptacji
niniejszego Regulaminu.
11. Uczestnicy Turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ryzyko.
12. Organizator Finału Mistrzostw Polski w Tenisie Plażowym zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacji.
§2 Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23. Sierpnia 2022 roku przez Organizatora pod
linkiem: https://forms.gle/7E7sL5eD1dDLneE9A

2. Zgłoszenia przekazane po upływie 23. sierpnia 2022 roku nie będą uwzględniane.
3. Ilość uczestników biorących udział w Turnieju jest ograniczona. O udziale decyduje
kolejność zgłoszeń oraz miejsce w rankingu Beach Tennis Poland.
4. Koordynator przewiduje rozegranie turnieju dla maksymalnie 32 par deblowych w
turnieju kobiet i mężczyzn oraz 32 par mikstowych, a także dla 32 zawodników
turnieju singlowego kobiet i mężczyzn.
§3 Nagrody
1. Organizator „Finału Mistrzostw Polski w Tenisie Plażowym” zapewnia nagrody w
formie pamiątkowych medali oraz nagrody rzeczowe o łącznej puli 10.000 zł dla
zwycięzców.
2. Dekoracja zwycięzców nastąpi zgodnie z harmonogramem, po zakończeniu każdej
kategorii turnieju.
§4 Zasady rozgrywania turnieju
1. Turniej zostanie rozegrany piłkami marki Sandever.
2. System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych par, będzie ustalony przez
organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń, o czym każdy uczestnik Mistrzostw
zostanie poinformowany mailowo (na maila podanego podczas rejestracji) w dniu 24
sierpnia 2022 roku
3. Losowanie oraz plan gier będzie opublikowane na stronie internetowej
www.beachtennis.pl 25. sierpnia 2022 do godziny 20:00 dla turnieju singlowego kobiet
i mężczyzn, 26. sierpnia 2022 do godziny 20:00 dla turnieju deblowego kobiet i
mężczyzn, oraz 27. sierpnia do godziny 20:00 dla turnieju mikstowego.
4. We wszystkich sprawach spornych, podczas turnieju ostateczną decyzję będzie
podejmował sędzia główny zawodów, będący na miejscu w czasie rozgrywek.
Biorąc udział w turnieju w pełni akceptuje regulamin Finału Mistrzostw Polski 2022.

