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Szanowni Zawodnicy!
1. Informujemy, że mecze w turnieju głównym rozgrywane są od stanu 2:2 w każdym
secie, a w przypadku remisu w trzecim secie rozgrywany jest super tiebreak (do 10
punktów).
2. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu turnieju prosimy, aby rozgrzewka przed
każdym meczem trwała nie dłużej niż 10 min.
3. W przypadku spóźnienia zawodnika przekraczającego 15 min. Sędzia ma prawo
do dyskwalifikacji zawodnika, który nie stawił się na czas. Spóźniony zawodnik musi
również uiścić należne wpisowe.
4. Mecze w turnieju głównym są rozgrywane każdorazowo dwiema nowymi piłkami
firmy PRINCE. Zwycięzca meczu przynosi używane piłki do Recepcji PTO, a w zamian
otrzymuje dwie nowe piłki na kolejny pojedynek turnieju głównego.
5. Zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik pojedynku niezwłocznie po zakończeniu
meczu do sędziego głównego turnieju – Marty Jankowskiej.
6. Do turnieju pocieszenia mogą się zgłaszać wszystkie osoby, które przegrały swój
pierwszy pojedynek. Zgłoszenia będą przyjmowane do zakończenia pierwszej
rundy.
7. Orientacyjna godzina rozpoczęcia pierwszych meczów turnieju pocieszenia zostanie
podana w trakcie trwania turnieju przez sędzinę główną.
8. Liczba punktów zdobytych w danym turnieju przez zawodnika zależy od wywalczonego
miejsca w turnieju głównym lub także miejsca w turnieju pocieszenia oraz liczby
uczestników danego turnieju (n). Uczestnik, który przegra swój pierwszy pojedynek w
turnieju głównym otrzymuje 1 pkt. + n, bez względu na to, na jakim etapie turnieju
odpadł z imprezy. Dorobek punktowy może zwiększyć poprzez udział w turnieju
pocieszenia. Szczegółową punktację turniejów ALT OPEN przedstawiono w tabeli
poniżej.
Miejsce

Punktacja - turniej
główny

Punktacja - turniej
pocieszenia

I
II
III-IV
V-VIII
IX-XVI
XVII-XXXII

80 + n
60 + n
40 + n
20 + n lub 1+ n
10 lub 1 + n
1+n

dodatkowo 14
dodatkowo 10
dodatkowo 8 lub 1
dodatkowo 6 lub 1
dodatkowo 4 lub 1
dodatkowo 1

9. Dla każdego uczestnika turnieju zapewniamy wodę i owoce w Recepcji PTO oraz
ciepły posiłek, który jest dostępny w kawiarence tenisowej od godziny 13:00 do końca
trwania turnieju.
10. Zgłoszenie do turnieju ALT OPEN w sezonie zimowym jest równoznaczne z
obowiązkiem uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 90 zł.

11. W związku z przygotowywanym dzień wcześniej planem gier turnieju ALT OPEN
zawodników chętnych do udziału w imprezie obowiązują następujące postanowienia:
a) w przypadku rezygnacji z udziału w turnieju po terminie zgłoszeń, a najpóźniej
dwie godziny przed rozpoczęciem turnieju zawodnik jest zobowiązany do pokrycia
50% wysokości wpisowego.
b) w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie na mniej niż dwie godziny przed
rozpoczęciem turnieju lub nieobecności na imprezie, mimo zgłoszenia, zawodnik
jest zobowiązany do pokrycia 100% zaległego wpisowego.
12. Mecze w turnieju ALT OPEN rozgrywane są bez udziału sędziego. W przypadku spornych
sytuacji zaleca się powtórzenie punktu. Przy braku możliwości osiągnięcia kompromisu
decyzję podejmuje sędzia główny turnieju tj. Marta Jankowska.
13. Wszyscy uczestnicy turnieju są zobowiązani postępować zgodnie z zasadami fair play. W
przypadku rażącego naruszenia tych zasad sędzia turnieju ma prawo ukarać zawodnika
wg kolejności:
1) stratą punktu
2) stratą gema
3) dyskwalifikacją
4) zakazem udziału w turniejach organizowanych przez Park Tenisowy Olimpia

Życzymy przyjemnej gry!

Marta Jankowska
Sędzia główny turnieju
ALT OPEN by Prince

