Regulamin turniejów
TYLKO dla Amatorów w Tennis Spot
1. Turnieje zgłaszane są do Grad Prix Warszawy z rangą 4, tym samy obowiązuje na nich niniejszy
regulamin.
2. W turniejach mogą brać udział (chyba że organizator zadecyduje inaczej) osoby nie notowane w :
◦ końcowych rocznych rankingach ATP, WTA, PZT i innych związków krajowych
◦ nigdy w czołowej "200" PZT kadetów do lat 16, juniorów do lat 18 i seniorów
◦ czołowej „40” aktualnej klasyfikacji GPW OPEN
◦ czołowej „5” aktualnego rankingu klubowego Tennis Spot
3. Ponad to w turnieju NIE mogą brać udziału obecni i byli trenerzy, instruktorzy tenisa, a także osoby,
które chociaż raz wygrały turniej OPEN GPW rangi 1 (a,b,c,d) i 2a bez względu na zajmowane miejsce w
rankingu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia osób które grają dużo lepiej niż grupa docelowa.
5. Turnieje rozgrywane są systemem pucharowym lub w grupach w zależności od ilości zgłoszeń, o
czym decyduje organizator turnieju.
6. Każdy mecz składa się z dwóch setów i Super Tie Break'a.
7. Rozstawienie graczy odbywa się zgodnie z pozycją w rankingu klubowym TENNIS SPOT, chyba że
organizator zdecyduje inaczej.
8. Losowanie odbywa się dzień przed turniejem i każdy z uczestników zostaje poinformowany o
godzinie rozpoczęcia pierwszego meczu.
9. W jednym dniu turniejowym zawodnik może zagrać maksymalnie 3 mecze. 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 organizator dopuszcza przedłużenie tego terminu
o tydzień.
10. 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.
11. 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.
12. Minimalna liczba osób zgłoszonych do turnieju 8.
13. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia do turnieju od osoby łamiącej notorycznie zasady
dobrego wychowania i w rażący sposób nie przestrzegającej kodeksu amatora.
14. Zawodnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność. Wskazane jest przeprowadzenie
badań lekarskich przed turniejami.
15. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania/przeniesienia na inny termin turnieju pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy
zostaną poinformowani minimum 12 godzin przed rozpoczęciem turnieju.
16. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów zrobionych podczas rozgrywek na stronach
internetowych organizatora, oraz w mediach społecznościowych.
17. 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.).

