REGULAMIN
Playme Cup 2017 by Prince –
Tenis 10
ogólnopolskiego cyklu turniejów
w kategoriach TENIS 10

1. Organizator: Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia
2. Miejsce: Park Tenisowy Olimpia, ul. Warmińska 1 60-622 Poznań
3. Dyrektor turnieju: Urszula Kafarska
4. Cel imprezy: popularyzacja tenisa wśród dzieci zgodnie z zasadami “Tenis 10”
5. Kategorie wiekowe:


kategoria niebieska – 7 lat i młodsi (rocznik 2010 i młodsi)
weryfikacja –niedziela 09:30-10:00



kategoria czerwona – 8 lat (rocznik 2009)
weryfikacja – niedziela 12:30-13:00



kategoria pomarańczowa – 9 lat (rocznik 2008)
weryfikacja – niedziela 10:30-11:00



kategoria zielona – 10 lat (rocznik 2007)
weryfikacja – sobota 13:00-13:30 – chłopcy
sobota 15:00-15:30 - dziewczęta



kategoria żółta – 11-12 lat (rocznik 2006-2005)
weryfikacja – sobota 15:00-15:30

6. Na wniosek rodziców/opiekunów w trakcie trwania cyklu turniejów Playme Cup
istnieje możliwość przejścia do starszej kategorii wiekowej. Przechodząc do starszej
kategorii zawodnicy otrzymują do klasyfikacji 1/3 punktów zdobytych w młodszej
kategorii wiekowej. Zmiana kategorii jest nieodwracalna i obowiązuje do końca
trwania cyklu turniejów Playme Cup.
7. Istnieje możliwość gry jednocześnie w kategorii niebieskiej i czerwonej,
pomarańczowej i zielonej oraz zielonej i żółtej. Klasyfikacja w każdej z nich liczona jest
oddzielnie, a punkty nie są sumowane.

8. Zasady uczestnictwa:
 zgłoszenia na każdy z turniejów przyjmowane są do czwartku poprzedzającego
turniej do godziny 19:00
UWAGA! Osoby, które zgłoszą się w późniejszym terminie nie zostaną
dopuszczone do turnieju.
 zgłoszenie musi zostać wysłane w formie sms-a (603 283 336) lub e-mailem
(biuro@parktenisowy.pl)
 zgłoszenie powinno zawierać – imię, nazwisko, rok urodzenia, preferowaną
kategorię, numer kontaktowy, adres e-mail
 każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez organizatora
UWAGA! Nieotrzymanie informacji zwrotnej oznacza brak przyjęcia zgłoszenia.
 w turniejach mogą brać udział dzieci, które posiadają licencję Tenis 10 (licencję
Tenis 10 można uzyskać za darmo rejestrując się na stronie www.turnieje-pzt.pl)
 w kategorii żółtej nie mogą wziąć udziału zawodnicy sklasyfikowani w TOP 50
rankingu PZT

9. Terminy:

I
II

Niebieska
15.01
26.02

Czerwona
15.01
26.02

Kategoria
Pomarańczowa
15.01
26.02

III
IV
V

12.03
23.04
21.05

12.03
23.04
21.05

12.03
23.04
21.05

11-12.03
22-23.04
20-21.05

18-19.03
08-09.04
06-07.05

VI
VII
VIII
IX
X

25.06
24.09
29.10
19.11
17.12

25.06
24.09
29.10
19.11
17.12

25.06
24.09
29.10
19.11
17.12

24-25.06
23-24.09
28-29.10
18-19.11
16-17.12

10-11.06
09-10.09
07-08.10
04-05.11
09-10.12

Turniej

Zielona
14-15.01
25-26.02

Żółta
07-08.01
18-19.02

10. Zasady rozgrywania turniejów:
NIEBIESKA
WSPÓŁZAWODNICTWO
CHŁOPCÓW I
DZIEWCZYNEK
SYSTEM ROZGRYWEK

CZERWONA

Dopuszczalne są wspólne
turnieje dla chłopców i
dziewczynek
grupowy
grupowy
min. 3
min. 3
mecze
mecze

POMARAŃCZOWA

ZIELONA

ŻÓŁTA

Oddzielnie dla dziewczynek i chłopców

grupowy, pucharowy
lub mieszany min. 2
mecze

grupowy, pucharowy lub
mieszany min. 2 mecze

By wziąć udział w turnieju pocieszenia należy zgłosić się do sędziego głównego po
pierwszym przegranym meczu. Zapisy do turnieju pocieszenia kończą się niezwłocznie po
zakończeniu ostatniego pojedynku pierwszej rundy.
Szczegółowe zasady rozgrywania meczy:
KATEGORIA

SYSTEM
GRY

UWAGI

POLE DO GRY

PIŁKI

SERWIS

NIEBIESKA

1 tiebreak

Tie-break do 7
punktów

Do linii
serwisowej mini
kortu

Gąbczasta

Dowolny z
powietrza,
dopuszczalny
po koźle

75%
wolniejsza

Dowolny z
powietrza,
dopuszczalny
po koźle

Przy stanie 6:6
decydujący punkt
CZERWONA

2 tiebreaki

Tie-break do 7
punktów

(8,23 x 5 m)
Mini kort
(10,97 x 5,5 m)

Przy stanie 6:6
decydujący punkt

(czerwona)

Trzeci set do 2
punktów przewagi
POMARAŃCZOWA

1 set do 4
gemów

Przy wyniku 3:3 tiebreak do 7
punktów (2 punkty
przewagi)

¾ długości kortu
(szerokość bez
zmian)

50%
wolniejsza
(pomarańcz
owa)

Dowolny z
powietrza

25%
wolniejsza

Dowolny z
powietrza

(18 x 6,5-8,23 m)

ZIELONA

2 sety do
4 gemów

Przy wyniku 3:3 tiebreak do 7
punktów (2 punkty
przewagi).

Pełnowymiarowy
kort

(mid)

Trzeci set – super
tie-break do 10
punktów (do 2
punktów przewagi)
ŻÓŁTA

2 sety od
2:2

Przy wyniku 6:6 tiebreak do 7
punktów (2 punkty
przewagi)
Trzeci set – super
tie-break do 10
punktów (do 2
punktów przewagi)

Pełnowymiarowy
kort

Piłka żółta
(Babolat
Gold)

Dowolny z
powietrza









W zależności od ilości uczestników Organizator może modyfikować przepisy gry w
celu optymalnego przebiegu turnieju.
W przypadku niewystarczającej liczby uczestników w kategorii pomarańczowej,
zielonej i żółtej Organizator może połączyć rozgrywki chłopców i dziewcząt w celu
optymalnego przebiegu turnieju.
W przypadku zgłoszenia więcej niż 12 zawodników w kategorii pomarańczowej
turniej zostanie rozegrany w systemie pucharowym.
W przypadku kategorii zielonej obowiązuje limit zgłoszeń – 24 zawodników (łącznie
chłopców i dziewcząt). O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku kategorii żółtej minimalna ilość wymaganych do rozegrania turnieju
zgłoszeń wynosi 6.
W trakcie rozgrywania turnieju dopuszcza się rozgrywanie pojedynków na dwóch
różnych nawierzchniach.

UWAGA! Podczas turnieju kategorii pomarańczowej, zielonej i żółtej sędzia ma prawo
wyznaczyć zawodnikowi do rozegrania cztery pojedynki jednego dnia, jednakże mecz nie
może rozpocząć się później niż o godzinie 21:00.
Rozgrzewka przed każdym meczem wynosi 5 minut. Przerwa pomiędzy setami wynosi 2
minuty. Przerwy między meczami nie mogą wynosić więcej niż 10 minut dla kategorii
pomarańczowej oraz 20 minut dla kategorii zielonej i żółtej.
11. System przyznawania punktów:
SYSTEM ŁĄCZONY

SYSTEM PUCHAROWY

etap turnieju

punkty

miejsce

punkty

zwycięzca

100

1

100

2 m-ce

80

2

80

3 m-ce

64

3

64

4 m-ce

48

4

48

II runda f.pucharowa

32

5-8

32

faza pucharowa

24

9-16

24

3 m-ce w grupie

18

17-32

12

4 m-ce w grupie

12

33-64

1

5 m-ce w grupie

6

6 m-ce w grupie

1

Jeżeli zawodnik w pierwszym meczu ma wolny los (pierwszy mecz – druga runda), a
następnie przegra, wówczas otrzymuje punkty za pierwszą rundę.
Dodatkowo dzieci biorące w turnieju rozgrywanym wyłącznie systemem pucharowym za
udział w turnieju pocieszenia otrzymują dodatkowo 5 punktów (bez względu na uzyskane
wyniki).
12. Zasady sędziowania:


W kategoriach: niebieskiej, czerwonej, pomarańczowej i zielonej na każdym korcie
pojedynki sędziować będą wyznaczone osoby: trenerzy, wolontariusze, chętni
rodzice. W kategorii żółtej zawodnicy sędziują mecze samodzielnie



W przypadku uwag rodziców/opiekunów podczas rozgrywanego pojedynku w każdej
kategorii osoba odpowiedzialna za właściwy przebieg meczów na danym korcie
zobowiązana jest zastosować karę: najpierw upomnienia, następnie wyproszenia
osoby zakłócającej prawidłowy przebieg meczu do momentu zakończenia pojedynku



Sędzia podczas meczu ma prawo przyznania ostrzeżenia w następujących
przypadkach:
 nadużywania sprzętu przez zawodnika oraz niszczenia mienia,
 używania wulgaryzmów oraz obraźliwego słownictwa,
 nieprzestrzegania zasad fair play.
Gradacja kar:
a)
b)
c)
d)
e)

pierwsze ostrzeżenie
drugie ostrzeżenie - utrata punktu,
trzecie ostrzeżenie - utrata gema,
czwarte ostrzeżenie - utrata seta,
piąte ostrzeżenie - wykluczenie z gry.

W przypadku rażącego zachowania zawodnika na korcie sędzia ma prawo do
zastosowania zaostrzonego systemu kar w postaci natychmiastowego zakończenia
pojedynku.
13. Informacje o turnieju:
 turnieje rozgrywane są na kortach ze sztuczną trawą oraz na kortach ziemnych
(krytych)
 wpisowe: kategoria niebieska – 40 zł
kategoria czerwona, pomarańczowa i zielona – 50 zł
kategoria żółta – 65 zł

14. Nagrody:
 miejsca 1-3 – medale, dyplomy i nagrody rzeczowe
 wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy
15. Sprawy różne:
 rodzic/opiekun ma obowiązek wypełnić oświadczenie o zdolności dziecka do
uczestnictwa w turnieju tenisowym
 organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez
dziecko w trakcie trwania turnieju
 sprawy sporne rozstrzyga dyrektor turnieju
 w szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zmiany dowolnego
punktu regulaminu.

Partnerzy:

Patroni medialni:

