REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW
„Tenis 10 Cup o puchar Agnieszki Radwańskiej“
Edycja 2018
1. Organizatorzy:
- Sportoteka Puszczykowo
- Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań
2. Obiekty:
- Sportoteka Puszczykowo, ul. Sportowa 2, 62-040 Puszczykowo (4 korty ziemne
otwarte i 3 korty w hali – Tennis Force),
- Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce, ul. Bożydara 10, Poznań – Naramowice
(3 korty w hali - wykładzina dywanowa – Schopp).
3. Dyrektor turnieju:
Michał Filipiak (Sportoteka Puszczykowo)
Jakub Rękoś (FairPlayce Poznań)
4. Cel imprezy:
Popularyzacja tenisa wśród dzieci w wieku 5-10 lat zgodnie z zasadami programu
Polskiego Związku Tenisowego „Tenis 10“. Propagowanie aktywnego trybu życia,
promowanie rywalizacji zgodnie z zasadami „fair play“.
5. Kategorie wiekowe:
• Pierwsze kroki 5-6 lat – roczniki 2012 i młodsi
• niebieska – 5-6 lat – roczniki 2012 i młodsi
• czerwona – 7-8 lat – roczniki 2010-11
• pomarańczowa – 9 lat – rocznik 2009
• zielona – 10 lat – rocznik 2008
W kategoriach niebieskiej i czerwonej chłopcy biorą udział razem z dziewczętami. W
kategoriach pomarańczowej i zielonej chłopcy i dziewczynki grają osobno. W
przypadku, gdy w kategorii pomarańczowej/ zielonej liczba zgłoszeń dziewczynek lub
chłopców będzie mniejsza niż 6, chłopcy rozegrają turniej razem z dziewczynkami.
Istnieje możliwość gry jednocześnie w kategoriach: niebieskiej i czerwonej, czerwonej
i pomarańczowej, pomarańczowej i zielonej. Dla każdej z kategorii prowadzona jest
odrębna klasyfikacja. Punkty z różnych kategorii nie są sumowane.
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6. Kalendarz turniejów:
Uwaga!! Turnieje będą rozgrywane w dwóch ośrodkach. Prosimy o bardzo uważne
sprawdzenie lokalizacji danej imprezy!
• 03-04.02.2018 – FairPlayce (Poznań – Naramowice) - turniej inauguracyjny
• 10-11.03.2018 – Sportoteka (Puszczykowo)
• 07-08.04.2018 - FairPlayce (Poznań – Naramowice)
• 28-29.04.2018 - Sportoteka (Puszczykowo)
• 16-17.06.2018 - FairPlayce (Poznań – Naramowice)
• 30.06 - 01.07.2018 - Sportoteka (Puszczykowo)
• 25-26.08.2018 - FairPlayce (Poznań – Naramowice)
• 15-16.09.2018 - Sportoteka (Puszczykowo)
• 06-07.10.2018 - Sportoteka (Puszczykowo)
• 27-28.10.2018 - FairPlayce (Poznań – Naramowice)
• 17-18.11.2018 - Sportoteka (Puszczykowo)
• 15-16.12.2018 - FairPlayce (Poznań – Naramowice) - turniej finałowy
7. Wpisowe
Wpisowe do turniejów wynosi:
Kategoria niebieska – 50 zł (sezon letni), 50 zł (sezon zimowy)
Kategoria czerwona, pomarańczowa, zielona – 50 zł (sezon letni), 60 zł (sezon
zimowy)
8. Zgłoszenia do turnieju oraz zasady uczestnictwa
a) W turniejach mogą brać udział jedynie dzieci, które posiadają licencję „Tenis 10“
wydaną przez Polski Związek Tenisowy (licencję można wyrobić wypełniając
formularz na stronie: http://portal.pzt.pl).
b) Zgłoszenia do turniejów w kategoriach: niebieskiej, czerwonej i pomarańczowej
przyjmowane są najpóźniej do czwartku poprzedzającego dany turniej do godz.
20.00. Uwaga! Zgłoszenia wysyłane po terminie nie zostaną uwzględnione.
c) Zgłoszenia do kategorii niebieskiej przyjmowane są do momentu rozpoczęcia
turnieju.
d) Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, rocznik, nazwa klubu sportowego,
kategoria wiekowa, nr tel. oraz adres e-mail) i być wysłane za pomocą formularza
dostępnego na stronie www.tenis10cup.pl.
e) Każde zgłoszenie musi być potwierdzone przez organizatorów.
g) Przed weryfikacją do pierwszego turnieje w którym dziecko bierze udział, rodzic/
opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o braku
przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w cyklu turniejów oraz oświadczenia o
możliwości wykorzystywania wizerunku do celów marketingowych (jednorazowo w
trakcie trwania cyklu).
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9. Zasady rozgrywania cyklu turniejów
Cykl będzie się składał z 12 imprez organizowanych w dwóch ośrodkach sportowych:
Sportoteka (Puszczykowo) i fairPlayce (Poznań – Naramowice).
Uczestnicy będą otrzymywać za udział w każdym z turniejów punkty rankingowe
w zależności od zajętego miejsca.
Ostateczna klasyfikacja generalna będzie obejmowała punkty z 8 imprez, w których
zawodnicy uzyskali najlepsze rezultaty.
Mecze rozgrywane będą piłkami firmy odpowiadającymi wytycznym Polskiego
Związku Tenisowego.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA MECZÓW
ZOSTANĄ PODANE PO OGŁOSZENIU OFICJALNYCH WYTYCZNYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO NA 2018 ROK.
10. Zasady rozgrywania turniejów:
Turnieje w kategoriach niebieskiej i czerwonej będą rozgrywane w systemie łączonym
(grupowym i pucharowym). Turnieje w kategoriach pomarańczowej i zielonej
rozgrywane będą systemem pucharowym (z turniejem pocieszenia) lub łączonym
(grupowym i pucharowym). Drabinka turnieju pocieszenia losowana jest
automatycznie podczas losowania drabinki turnieju głównego. W przypadku braku
chęciu brania udziału w turnieju pocieszenia, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie
o tym sędziego.
W zależności od ilości uczestników organizator może modyfikować system rozgrywek
w celu zoptymalizowania przebiegu turnieju. W przypadku kategorii zielonej
organizatorzy zastrzegają sobie w szczególnych przypadkach możliwość
przeprowadzenia turnieju pocieszenia w formule do jednego wygranego seta.
11. Punktacja
a) w turnieju rozgrywanym systemem pucharowym:
1 miejsce – 100 pkt
2 miejsce – 80 pkt
3-4 miejsce – 64 pkt
5-8 miejsce – 48 pkt
9-16 miejsce – 32 pkt
17-32 miejsce – 24 pkt
33-64 miejsce – 1 pkt
W przypadku udziału mniejszej liczby zawodników niż 33, zawodnicy, którzy
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przegrają mecz pierwszej rundy otrzymują 1 pkt.
b) w turnieju rozgrywanym systemem łączonym:
Faza Pucharowa:
1 miejsce – 100 pkt
2 miejsce – 80 pkt
3-4 miejsce – 64 pkt
5-8 miejsce – 48 pkt
9-16 miejsce – 40 pkt
Faza grupowa:
3 miejsce w grupie – 32 pkt
4 miejsce w grupie – 24 pkt
5 miejsce w grupie – 18 pkt
6 miejsce w grupie – 16 pkt
7 miejsce w grupie – 14 pkt
8 miejsce w grupie – 12 pkt
9 miejsce w grupie – 1 pkt
Zawodnik, który zajmie ostatnie miejsce w grupie (bez względu na wielkość grupy)
otrzymuje 1 pkt.
c) w turnieju rozgrywanym systemem grupowym:
1 miejsce – 100 pkt
2 miejsce – 80 pkt
3 miejsce – 64 pkt
4 miejsce – 48 pkt
5 miejsce – 32 pkt
6 miejsce – 24 pkt
7 miejsce – 18 pkt
8 miejsce – 16 pkt
9 miejsce – 14 pkt
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10 miejsce – 12 pkt
Zawodnik, który zajmie ostatnie miejsce w grupie (bez względu na wielkość grupy)
otrzymuje 1 pkt.
W przypadku turnieju rozgrywanego systemem grupowym:
- W przypadku 2 grup: mecze pólfinałowe rozgrywane będą według następującego
o schematu:
A1 x B2
- W przypadku 4 grup:
następującego schematu:
A1 x C2

mecze

A2 x B1
ćwierćfinałowe

A2 x C1

rozgrywane

B1 x D2

będą

według

B2 x D1

Dzieci biorące udział w turnieju pocieszenia otrzymują 3 pkt. za każdy przegrany
mecz i 5 pkt za każdy wygrany mecz.
Uwaga! Jeśli zawodnik rozpoczyna turniej w drugiej rundzie (tzw. wolny los) i przegra
swój pierwszy mecz – otrzymuje punkty zgodnie z punktacją za przegranie w
pierwszej rundzie.
12. Regulamin ostrzeżeń
Sędzia podczas zawodów ma prawo przyznania ostrzeżenia w następujących
przypadkach:
- nadużywania sprzętu przez zawodnika (rzucanie rakietą)
- używania wulgarnych słów
- nieprzestrzegania zasad fair play
Gradacja kar:
1) pierwsze ostrzeżenie
2) drugie ostrzeżenie - utrata punktu
3) trzecie ostrzeżenie – dyskwalifikacja z turnieju
13. Zasady sędziowania
W kategoriach: niebieskiej, czerwonej i pomarańczowej każdy mecz sędziowany
będzie przez osoby wyznaczone przez organizatora: trenerzy, wolontariusze,
opiekunowie, starsi zawodnicy.
W kategorii zielonej dzieci sędziują mecze samodzielnie. W trakcie rozgrywania
meczów nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwać będzie sędzia strefowy.
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14. Zwycięzcy cyklu turniejów
Ostateczna klasyfikacja generalna będzie obejmowała punkty z 8 imprez, w których
zawodnicy uzyskali najlepsze rezultaty. W przypadku idealnego stanu remisu o
kolejności w ranking decyduje bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami w
całym cyklu. Gdy bilans bezpośrdenich meczów jest równy, o kolejności w ranking
decyduje ostatni rozegrany mecz między zawodnikami.
15. Nagrody:
Dzieci, które zajmą w każdym z turniejów miejsca 1-3 otrzymają medale
oraz upominki od sponsorów turnieju. Osoby, które zajmą 1-3 miejsca w całym cyklu
turniejów otrzymają puchary oraz cenne nagrody rzeczowe (sprzęt tenisowy)
od sponsorów turnieju. Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju otrzymają
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki/ gadżety turniejowe od partnerów cyklu
turniejów.
16. Dodatkowe atrakcje:
W trakcie turnieju organizatorzy przewidują organizację dodatkowych atrakcji/
animacje. O szczegółach związanych z dodatkowymi wydarzeniami uczestnicy zostaną
poinformowani mailowo przed daną imprezą.
17. Sprawy różne:
- Zgłoszenie dziecka do turnieju równa się z zaakceptowaniem powyższego
regulaminu,
- Dziecko może zostać zgłoszone o jedną kategorię wyżej niż to wynika z jego roku
urodzenia.
- W przypadku pisemnej zgody Wojewódzkiego Związku Tenisowego, dziecko może
zostać zgłoszone o dwie kategorie wyżej niż to wynika z jego roku urodzenia.
- Na wniosek rodziców/opiekunów w trakcie trwania cyklu turniejów istnieje
możliwość przejścia do starszej kategorii wiekowej. Przechodząc do starszej kategorii
zawodnicy otrzymują do klasyfikacji 1/2 punktów zdobytych w młodszej kategorii
wiekowej. Zmiana kategorii jest nieodwracalna i obowiązuje do końca trwania cyklu
turniejów.
- Wyniki poszczególnych turniejów oraz klasyfikacje generalne publikowane będą
na stronie internetowej www.tenis10cup.pl oraz na www.facebook.com/tenis10cup.
- W trakcie rozgrywania meczów na korcie mogą przebywać jedynie dzieci oraz
sędziowie/ obsługa turnieju. Organizatorzy zobowiązują się wyznaczyć specjalne
miejsca, z których mecze będą mogły być oglądane przez rodziców/ trenerów.
- Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor turnieju.
- Organizator ma prawo do zmiany dowolnego punktu regulaminie bez podania
przyczyny.
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