TENIS ZIEMNY
CEL: Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn XX Światowych Letnich Igrzysk
Polonijnych oraz popularyzacja tenisa ziemnego w środowiskach polonijnych.
MIEJSCE: Pułtusk
TERMIN: 20-21.09.2021 r.
KATEGORIE WIEKOWE:
1. w grach pojedynczych:
 grupa I K do 12 lat
 grupa II K od 13 do 16 lat
 grupa III K od 17 do 20 lat
 grupa IV K od 21 do 35 lat
 grupa V K od 36 do 45 lat
 grupa VI K od 46 do 55 lat
 grupa VII K od 56 do 65 lat
 grupa VIII K od 66 do 70 lat
 grupa IX K od 71 lat i powyżej











grupa I M do 12 lat
grupa II M od 13 do 16 lat
grupa III M od 17 do 20 lat
grupa IV M od 21 do 35 lat
grupa V M od 36 do 45 lat
grupa VI M od 46 do 55 lat
grupa VII M od 56 do 65 lat
grupa VIII M od 66 do 70 lat
grupa IX M od 71 lat i powyżej

O przynależności do danej grupy decyduje rok urodzenia.
2. w grach podwójnych (gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn, gra mieszana)
zostaną rozegrane wyłącznie bez podziału - „OPEN”.
Podstawą rozegrania konkurencji jest udział co najmniej pięciu osób w danej grupie wiekowej
lub pięciu par (w grze podwójnej kobiet i mężczyzn, grze mieszanej). W przypadku braku
wymaganej ilości startujących kategorie będą łączone. Ostateczny przydział do danej grupy
podejmie Koordynator Dyscypliny w porozumieniu Sędzią Głównym.
SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Turniej tenisa ziemnego rozegranie zostanie w następujących konkurencjach:
- gra pojedyncza kobiet i mężczyzn (podział na kategorie wiekowe);
- gra podwójna kobiet i mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe);
- gra mieszana (bez podziału na kategorie wiekowe);
- gry pocieszenia (bez podziału na kategorie wiekowe).
2. W celu sprawnego przeprowadzenia turnieju organizator może stosować różnego rodzaju
sposoby punktacji i systemy prowadzenia turnieju (np. „każdy z każdym”, system
pucharowy, od stanu po dwa w każdym secie, tzw. złota piłka /bez przewag/ itp.)
oraz w razie konieczności rozgrywać mecze pod balonem i na korcie ze sztucznej trawy.

WAŻNE INFORMACJE:
1. Losowanie odbędzie się w dn. 19.09.2021 r. podczas spotkania z koordynatorami
krajowymi. Godzina i miejsce spotkania zostanie podana w komunikacie na oficjalnej
stronie internetowej Igrzysk.
2. Tabela losowania, plan gier zostanie umieszony w widocznym miejscu.
3. O kolejności gier decyduje sędzia.
4. Organizator poinformuje przed rozpoczęciem gier o systemie prowadzenia turnieju.
5. Mecze turniejowe będą prowadzone przez sędziów sektorowych, natomiast mecze
finałowe gier pojedynczych przez sędziów stolikowych.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników
oraz skład sędziowski.
2. Zawodnicy grają własnymi rakietami.
3. Turniej rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami Międzynarodowej Federacji
Tenisa i Regulaminem Turniejowym Polskiego Związku Tenisowego.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów /
Sędziemu Głównemu.
6. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.
7. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
8. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki.
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych
przez Organizatora.
10. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych
przez Organizatora.
/-/ ORGANIZATORZY

