Regulamin turniejów OPEN GPW w Tennis Spot
1. Grand Prix Warszawy kat. OPEN składa się z cyklu turniejów podzielonych na cztery rangi, w
których mogą brać udział amatorzy, trenerzy, instruktorzy tenisa oraz byli zawodnicy na
następujących warunkach:
2. W turniejach cyklu mogą brać udział osoby nie notowane w końcowych rocznych rankingach ATP,
WTA, PZT i innych związków krajowych oraz w czołowej "100" PZT juniorów do lat 18 w okresie
ostatnich pięciu lat poprzedzających zawody. Rankingi seniorskie i juniorskie PZT za ostatnie 5 lat
znajdują się w naszej bazie PZT.
3. W turniejach 3 rangi nie mogą brać ponadto udziału osoby notowane w czołowej „10” aktualnej
klasyfikacji GPW OPEN.
4. W turniejach 4 rangi może brać udział każdy chętny. Do tej rangi degradowane są także turnieje nie
spełniające wymogów regulaminu GPW OPEN dla wyższych rang.
5. Osoby, które po ukończeniu 18 roku życia uzyskały status amatora nie tracą go w przypadku
sporadycznych występów w turniejach PZT (kilka zawodów w roku) i wciągnięcia na listy
klasyfikacyjne tej organizacji. Obowiązek udowodnienia wcześniejszego posiadania statusu amatora
przed organizatorem turnieju amatorskiego spoczywa na samym zainteresowanym.
6. Turnieje GPW OPEN rozgrywane są systemem pucharowym, na drabince dla 32 graczy.
7. Minimalna liczba uczestników turnieju głównego GPW OPEN 1, 2 i 3 rangi wynosi 8, maksymalna
32. W przypadku większej liczby startujących mecze 1/32 finału traktowane są jak eliminacje do
turnieju głównego. Turnieje które nie spełniają powyższego wymogu, z udziałem 5-7 graczy
degradowane są do rangi 4.
8. Minimalna liczba uczestników turnieju GPW OPEN 4 rangi wynosi w sezonie letnim 6, w sezonie
zimowym 8.
9. Turnieje rangi 1. i 2. muszą być zgłoszone do kalendarza GPW OPEN przynajmniej dwa tygodnie
przed ich rozpoczęciem, turnieje rangi 3. minimum tydzień.
10. Losowanie odbywa się dzień przed turniejem i każdy z uczestników zostaje poinformowany o
godzinie rozpoczęcia pierwszego meczu.
11. Każdy mecz składa się z dwóch setów i Super Tie Break'a.
12. W jednym dniu turniejowym zawodnik może grać maksymalnie 3 gry niemniej organizatorzy będą
dążyć do przeprowadzania nie więcej niż 2 gier w ciągu jednego dnia. Dokończenie rywalizacji
przekładane jest na dzień następny w przypadku turniejów rozgrywanych w sobotę lub dni kolejne w
przypadku turniejów niedzielnych. Mecz finałowy powinien być rozegrany w ciągu 8 dni od daty
turnieju, w uzasadnionych przypadkach Zespół Organizacyjny dopuszcza przedłużenie tego terminu
o tydzień.
13. Rozstawienie zawodników w turniejach 1, 2 i 3. rangi odbywa się na podstawie pozycji zajmowanej
na aktualnej liście klasyfikacyjnej GPW OPEN zgodnie z przepisami PZT. Turnieje 4. rangi
rozgrywane są według kryteriów przyjętych przez organizatora rozgrywek.
14. Uczestnik przegrywający swój pierwszy mecz w turnieju otrzymuje 1 punkt, niezależnie od rundy.
15. Podstawową rangę (1,2,3,4) przyznaje przed turniejem Zespół Organizacyjny. Ranga rozszerzona
(np. 1.a, 1.b) przyznawana jest po rozegraniu zawodów i uzależniona jest od liczby uczestników
(według drugiej kolumny tabelki z punktacją) oraz ich siły gry, według poniższych zasad:
Punktacja zostaje podwyższona jeżeli:
- w turniejach rangi 1. uczestniczy co najmniej 5 tenisistów z czołowej „10” Grand Prix,
- w turniejach rangi 2. uczestniczy co najmniej 4 tenisistów z czołowej „10” Grand Prix,
- w turniejach rangi 3. uczestniczy co najmniej 3 tenisistów z drugiej „10” Grand Prix.
Punktacja zostaje obniżona jeżeli:
- w turnieju rangi 1. uczestniczy 0-2 tenisistów z czołowej „10” Grand Prix
- w turnieju rangi 2. nie uczestniczy żaden z tenisistów czołowej „10” Grand Prix

16. Ranking GPW OPEN budowany jest na podstawie 15 najlepszych wyników z turniejów
indywidualnych, a także zdobyczy punktowych w ramach rozgrywek drużynowych Ligi Klubowej
każdego z zawodników z ostatniego roku.
17. W każdym turnieju uczestnika obowiązuje obecność na 15 minut przed wyznaczoną godziną gry.
15–minutowe spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej jednak niż 15 minut
przed wyznaczonym terminem) oznacza bezwzględny walkower. Rozgrzewka przed każdym
meczem trwa 5 minut. Uczestnika turnieju obowiązuje pod tym względem absolutne
podporządkowanie decyzjom organizatora zawodów.
18. Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą. Dopuszczalne jest także sędziowanie
przez osobę trzecią wyznaczoną przez organizatora w przypadku, gdy jeden z zawodników poprosi o
wyznaczenie sędziego.
We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy regulamin, upoważnionym do
wydawania decyzji jest Zespół Organizacyjny, wyznaczony przez niego przedstawiciel lub
organizator turnieju.
19. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia do turnieju od osoby łamiącej notorycznie zasady
dobrego wychowania i w rażący sposób nie przestrzegającej kodeksu amatora. O incydentach z
udziałem poszczególnych graczy informuje uprzednio Zespół Organizacyjny GPW OPEN.
20. Zawodnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność. Wskazane jest przeprowadzenie
badań lekarskich przed turniejami.
21. GPW kat. OPEN kieruje Zespół Organizacyjny w składzie: Jacek Czerniszewski, Marcin Żebrowski,
Michał Buze, Grzegorz Skwieciński i Karol Jankowski.
22. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów zrobionych podczas rozgrywek na stronach
internetowych organizatora, oraz w mediach społecznościowych.
23. Każdy kto bierze udział w turnieju wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwiska w rankingu
klubowy Tennis Spot, na stronie klubu i Facebook'u oraz na przetwarzanie przetwarzanie jego
danych osobowych dla potrzeb klubu TENNIS SPOT (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

