REGULAMIN
Playme Cup by Prince 2018
Ogólnopolskiego cyklu turniejów w kategoriach TENIS 10
1. Organizator: Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"
2. Miejsce: Park Tenisowy Olimpia, ul. Warmioska 1, 60-622 Poznao
3. Koordynator turnieju: Ewa Morkowska (e.morkowska@parktenisowy.pl)
4. Cel imprezy: popularyzacja tenisa wśród dzieci zgodnie z zasadami “Tenis 10”
5. Kategorie wiekowe:






kategoria niebieska – 5-6 lat (rocznik 2012 i młodsi)
kategoria czerwona – 7-8 lat (rocznik 2010-2011)
kategoria pomaraoczowa – 9 lat (rocznik 2009)
kategoria zielona – 10 lat (rocznik 2008)
kategoria żółta – 11-12 lat (rocznik 2007-2006)

6. Każde dziecko może brad udział w swojej kategorii wiekowej lub maksymalnie o jeden
poziom wyżej. W danym turnieju dziecko może brad udział tylko w jednej kategorii
wiekowej jednego dnia.
7. W szczególnych przypadkach udział dziecka w kategorii wyższej niż o jeden poziom musi
byd uprzednio zatwierdzony przez Zespół Metodyczny „Tenis 10”. Zatwierdzenie odbywa
się po przesłaniu odpowiednio uargumentowanego wniosku (w terminie minimum 14 dni
przed rozpoczęciem turnieju) na adres: tenis10@pzt.pl
8. Istnieje możliwośd gry jednocześnie w kategorii niebieskiej i czerwonej, czerwonej i
pomaraoczowej, pomaraoczowej i zielonej oraz zielonej i żółtej. Klasyfikacja w każdej z
nich liczona jest oddzielnie, a punkty nie są sumowane.
9. 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 MOGĄ NIE ZOSTAĆ
DOPUSZCZONE DO TURNIEJU z uwagi na ograniczoną liczbę zawodników w każdej z
kategorii.

 zgłoszenie musi zostad wysłane w formie sms-a (603 283 336), e-mailem
(biuro@parktenisowy.pl) lub poprzez formularz dostępny na stronie parktenisowy.pl (
zakładka: Turnieje Playme Cup)
 zgłoszenie powinno zawierad – imię, nazwisko, rok urodzenia, preferowaną kategorię,
numer kontaktowy oraz adres e-mail
 każde zgłoszenie musi zostad potwierdzone przez Organizatora informacją zwrotną
UWAGA! Nieotrzymanie informacji zwrotnej oznacza brak przyjęcia zgłoszenia.
 w turniejach mogą brad udział dzieci, które posiadają licencję Tenis 10 (można ją
uzyskad za darmo rejestrując się na stronie www.turnieje-pzt.pl)
 w kategorii żółtejnie mogą brad udziału zawodnicy sklasyfikowani w TOP 80 rankingu
PZT Skrzatów (ranking aktualny na ostatni dzieo przyjmowania zgłoszeo do turnieju)
 niestawienie się na turniej, po dokonaniu zgłoszenia, skutkuje odjęciem 15 punktów z
klasyfikacji generalnej.
10. Zasady rozgrywania turniejów:
Turnieje w kategorii niebieskiej będą zawierały elementy: gier i zabaw ruchowych, zadao
paratenisowych i tenisowych oraz mini-turnieju tenisowego. Imprezy w kategorii
niebieskiej nie będą kooczyd się wyłonieniem zwycięzcy. Każde dziecko otrzyma
dzienniczek a za obecnośd będzie dostawało małą nagrodę w postaci naklejki. Dzieci,
które uzbierają 9 naklejek otrzymają nagrodę na zakooczenie cyklu. Turnieje w kategorii
czerwonej będą rozgrywane w systemie łączonym: grupowym i pucharowym. Każde
dziecko otrzyma dzienniczek, do którego za obecnośd na imprezie będzie dostawad
naklejkę - uzbieranie przynajmniej 9 naklejek skutkuje przyznaniem nagrody rzeczowej.
Turnieje w kategoriach pomaraoczowej, zielonej i żółtej będą rozgrywane w systemie
łączonym lub pucharowym (z turniejem pocieszenia) – w zależności od liczby uczestników.
By wziąd udział w turnieju pocieszenia (dot. kat. pomaraoczowej, zielonej i żółtej) należy
zgłosid się do sędziego niezwłocznie po pierwszym przegranym meczu. W kategoriach
pomaraoczowej, zielonej i żółtej zwycięzca meczu ma obowiązek podania wyniku
sędziemu głównemu turnieju. Do rozegrania turnieju kategoriach żółtej konieczne jest
zgłoszenie się przynajmniej 6 osób. Turnieje w kategorii żółtej rozgrywane będą na
zasadzie mieszanej ( dziewczynki i chłopcy razem).

11. Podczas turnieju zawodnikom przysługuje maksymalny czas przerwy pomiędzy
meczami:
• w kategorii pomaraoczowej: po pierwszym meczu - 15 minut, po drugim meczu - 15
minut, po trzecim meczu - 30 minut, po czwartym meczu - do 30 minut.
• w kategorii zielonej: po pierwszym meczu- 15 minut, po drugim meczu-30 minut, po
trzecim meczu - 30 minut i po czwartym meczu - do 60 minut.

Szczegółowe zasady rywalizacji:
KATEGORIA

SYSTEM GRY

NIEBIESKA

gry i zabawy
ruchowe,
zadania
W kategorii
paratenisowe niebieskiej brak
i tenisowe,
wyłonienia
mini-turniej
zwycięzcy.
tenisowy

CZERWONA

Tie-break do 7
punktów (2
punkty
przewagi)
Trzeci set do 2
punktów
przewagi

POMARAŃCZOWA

ZIELONA

ŻÓŁTA

2 tie-breaki

UWAGI

POLE DO GRY

PIŁKI

SERWIS

Mini kort

piłka gąbczasta

Dowolny z
powietrza,
dopuszczalny
po koźle,
dopuszczalny
bład̨ stóp:
wejście jedną
nogą w kort.

Mini kort

75% wolniejsza
(czerwona)

Dowolony z
powietrza,
dopuszczalny
po koźle

1 set do 4
gemów

Przy wyniku 3:3
tie-break do 7 ¾ długości kortu
50% wolniejsza
punktów (2
(szerokośd bez
(pomaraoczowa)
punkty
zmian)
przewagi)

Dowolny z
powietrza

2 sety do 4
gemów

Przy wyniku 3:3
tie-break do 7
punktów (2
punkty
przewagi).
Pełnowymiarowy
Trzeci set –
kort
super tie-break
do 10 punktów
(do 2 punktów
przewagi)

25% wolniejsza
(mid)

Dowolny z
powietrza

Piłka żółta

Dowolny z
powietrza

Przy wyniku 6:6
tie-break do 7
punktów (2
punkty
przewagi).
Pełnowymiarowy
2 sety od 2:2
Trzeci set –
kort
super tie-break
do 10 punktów
(do 2 punktów
przewagi)

W zależności od liczby uczestników Organizator może modyfikowad przepisy gry w celu
optymalnego przebiegu turnieju.
10. System przyznawania punktów:
Po każdym z turniejów uczestnikom zostaną przyznane punkty do klasyfikacji generalnej
według przedstawionej poniżej punktacji:

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 faza 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 udział w turnieju rozgrywanym wyłącznie systemem
pucharowym za udział w turnieju pocieszenia otrzymują dodatkowo 5 punktów (bez
względu na uzyskane wyniki).
Do klasyfikacji koocowej wliczane jest 6 turniejów o największej liczbie zdobytych
punktów.

11. Zasady sędziowania:
W kategoriach: niebieskiej i czerwonej i pomaraoczowej na każdym korcie pojedynki
sędziowad będą wyznaczone osoby: trenerzy, wolontariusze, chętni rodzice.
W kategoriach: zielonej i żółtej ZAWODNICY SĘDZIUJĄ MECZE SAMODZIELNIE. W
przypadku sytuacji spornych zawodnik prosi o interwencję sędziego, który podejmie
decyzję rozstrzygającą sporną sytuację.
UWAGA!
Rodzice/osoby towarzyszące zawodnikowi na turnieju, w trakcie jego trwania przebywają
w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu. W przypadku uwag rodziców/opiekunów
podczas rozgrywanego pojedynku, w każdej kategorii, sędzia zastosuje karę: najpierw
upomnienia, a następnie wyproszenia osoby zakłócającej prawidłowy przebieg meczu do
momentu zakooczenia pojedynku.
12. Informacje o turnieju:
 turnieje rozgrywane są na kortach ze sztuczną trawą oraz na kortach ziemnych
 wpisowe: kategoria niebieska – 30zł
kategoria czerwona – 50 zł
kategoria zielona i pomaraoczowa- z sezonie letnim 50 zł, w sezonie 60 zl
kategoria żółta – 65 zł
13. Nagrody:
 miejsca 1-3 – medale, dyplomy i nagrody rzeczowe (z wyłączenie kategorii
niebieskiej)
 wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy
14. Sprawy różne:
 rodzic/opiekun ma obowiązek wypełnid 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.

