REGULAMIN
1. Organizator: Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"
2. Miejsce: Park Tenisowy Olimpia, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, tel. 603 283 336
3. Koordynator turnieju: Karolina Bulwan (k.bulwan@parktenisowy.pl) tel. 601 384 482
4. Sędzia główny turnieju: Filip Cieśla (f.ciesla@parktenisowy.pl) tel. 786 179 285
5. Cel imprezy: popularyzacja tenisa wśród dzieci zgodnie z zasadami Tenis10
oraz edukacja rodziców
6. Kategorie wiekowe: kategoria niebieska – 5-6 lat (rocznik 2013 i młodsi)
kategoria czerwona – 7-8 lat (rocznik 2011-2012)
kategoria pomarańczowa – 9 lat (rocznik 2010)
kategoria zielona – 10 lat (rocznik 2009)
7. Każde dziecko może brać udział w swojej kategorii wiekowej lub maksymalnie o
jeden poziom wyżej. W danym turnieju dziecko może brać udział tylko w jednej
kategorii wiekowej jednego dnia.
8. W szczególnych przypadkach udział dziecka w kategorii wyższej niż o jeden
poziom musi być 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
9. Istnieje możliwość gry jednocześnie w kategorii niebieskiej i czerwonej,
czerwonej i pomarańczowej oraz pomarańczowej i zielonej.
10. UWAGA! W turniejach INTEX CUP nie jest prowadzona klasyfikacja generalna!
11. Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia na każdy z turniejów przyjmowane są do piątku poprzedzającego
turniej do godziny 16:00.
UWAGA! Osoby, które zgłoszą się w późniejszym terminie MOGĄ NIE ZOSTAĆ
DOPUSZCZONE DO TURNIEJU z uwagi na ograniczoną liczbę zawodników w
każdej z kategorii:
- kategoria niebieska – 16 zawodników
- kategoria czerwona – 24 zawodników
- kategoria pomarańczowa dziewczynki – 16 zawodniczek
- kategoria pomarańczowa chłopcy – 16 zawodników
- kategoria zielona dziewczynki – 16 zawodniczek
- kategoria zielona chłopcy – 16 zawodników

Zgłoszeń dokonujemy wyłącznie przez system PZT (https://portal.pzt.pl/) po
uprzednim zalogowaniu się na konto zawodnika oraz odszukaniu
preferowanego turnieju w kalendarzu PZT.
W turniejach mogą brać udział dzieci, które posiadają licencję Tenis 10 (można
ją uzyskać za darmo, rejestrując się na stronie www.turnieje-pzt.pl)
W przypadku niewstawienia się na weryfikacji, Organizator podejmuje próbę
kontaktu z Rodzicem. Nieudane próby kontaktu będą skutkowały skreśleniem
zawodnika z listy uczestników turnieju.
W przypadku niewstawienia się zawodnika na mecz, Organizator podejmuje
próbę kontaktu z Rodzicem oraz odszukania zawodnika na obiekcie. Po
upływie 20 minut Sędzia główny turnieju ma prawo skreczować zawodnika,
który nie wstawił się na pojedynku.
12. Zasady rozgrywania pojedynków:
Turnieje w kategorii niebieskiej będą zawierały elementy gier i zabaw
ruchowych z wykorzystaniem fabularyzacji, zadań paratenisowych i
tenisowych oraz mini-turnieju tenisowego. Imprezy w kategoriach niebieskiej
nie będą kończyć się wyłonieniem zwycięzcy. Uczestnicy turnieju otrzymają
karty pracy oraz naklejki za każdą imprezę, w której wzięli udział. Uzbieranie
odpowiedniej liczby naklejek upoważnia zawodnika do odebrania nagrody.
Turnieje w kategoriach czerwonej będą rozgrywane w systemie łączonym:
grupowym i pucharowym.
W turniejach kategorii niebieskiej i czerwonej dziewczynki rywalizują razem z
chłopcami. Turnieje w kategoriach pomarańczowej, zielonej – w systemie
łączonym lub pucharowym (z turniejem pocieszenia) – w zależności od liczby
uczestników.
Dzieci chętne do gry w turnieju pocieszenia (dot. kat. pomarańczowej, zielonej)
powinny zgłosić się do sędziego niezwłocznie po pierwszym przegranym
meczu. W turnieju pocieszenia losowanie odbędzie się spośród zgłoszonych
zawodników. W turnieju pocieszenia będzie rozgrywany 1 mecz.
W kategoriach pomarańczowej i zielonej zwycięzca meczu ma obowiązek
podania wyniku sędziemu głównemu turnieju.
Turnieje w kategoriach pomarańczowych i zielonych dziewczynki i chłopcy
rywalizują oddzielnie.
13. Przerwy pomiędzy pojedynkami i rozgrzewki:
w kategorii pomarańczowej: po pierwszym meczu- 15 minut, po drugim
meczu- 15 minut, po trzecim meczu - do 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

Czas trwania rozgrzewki w czerwonej kategorii -3 min, w pomarańczowej i
zielonej - 5 min.
13. Szczegółowe zasady rywalizacji:

NIEBIESKA

gry i zabawy ze scenariuszem
konkurencje paratenisowe

mini kort

piłka
gąbka

dowolny z powietrza
dopuszczalny po koźle

CZERWONA

1 tiebreak do 10 lub
2 tiebreaki do 7
2 punkty przewagi

mini kort

75 %
wolniejsza

dowolny z powietrza
dopuszczalny po koźle

POMARAŃCZOWA

1 set do 4 gemów
Przy 3:3 tiebreak do 7
2 punkty przewagi

3/4 długości kortu
bez zmiany
szerokości

50 %
wolniejsza

dowolny z powietrza

ZIELONA

2 sety do 4 gemów
Przy 3:3 tie-break do 7
2 punkty przewagi
3 set– super tie-break do 10
2 punkty przewagi

pełnowymiarowy
kort

25 %
wolniejsza

dowolny z powietrza

W zależności od liczby uczestników Organizator może modyfikować przepisy
gry w celu optymalnego przebiegu turnieju.
14. System przyznawanie punktów:
W kategoriach czerwonej, pomarańczowej i zielonej punkty po rozegranym
turnieju będą przyznawane wyłącznie za miejsca 1 – 4 zgodnie z poniższym
systemem:
I miejsce – 100 punktów
II miejsce – 80 punktów
III miejsce - 60 punktów
IV miejsce – 40 punktów
UWAGA! Powstały ranking przekłada się wyłącznie na rozstawienie
zawodników w kolejnych turniejach i nie stanowi klasyfikacji generalnej, która
nie będzie prowadzona w turniejach INTEX CUP 2019.

15. Zasady sędziowania:
W kategoriach: niebieskiej i czerwonej i pomarańczowej na każdym korcie
pojedynki sędziować będą wyznaczone osoby: trenerzy, wolontariusze, chętni
rodzice.
W kategorii zielonej 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/trenerów podczas rozgrywanego
pojedynku, w każdej kategorii, sędzia zastosuje karę, zaczynając od
upomnienia, a następnie wyproszenia osoby zakłócającej prawidłowy przebieg
meczu do momentu zakończenia pojedynku.
15. Nawierzchnia kortów:
turnieje rozgrywane są na kortach ze sztuczną trawą oraz na kortach ziemnych
16. Wpisowe:
kategoria niebieska – 30 zł
kategoria czerwona – 50 zł
kategoria zielona i pomarańczowa – 60 zł
17. Nagrody:
kategoria niebieska
- wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy
kategoria czerwona, pomarańczowa i zielona
- miejsca 1-4 – medale, dyplomy i nagrody rzeczowe
- wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy

18. Sprawy różne:
zgłoszenie dziecka do turnieju równa się z zaakceptowaniem powyższego
regulaminu
rodzic/opiekun ma obowiązek wypełnić oświadczenie o zdolności dziecka do
uczestnictwa w turnieju tenisowym każdorazowo przed jego rozpoczęciem
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.
19. 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:
- pierwsze ostrzeżeni
- drugie ostrzeżenie - utrata punktu
- trzecie ostrzeżenie – dyskwalifikacja z turnieju

20. KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODNIKA TENIS10
Traktuj przeciwnika z szacunkiem.
Podawaj wynik po każdym punkcie.
Nie kwestionuj decyzji sędziego.
Traktuj kort oraz jego wyposażenie z szacunkiem.
Podczas gry nie opuszczaj kortu bez zgody organizatora.
Podawaj wynik organizatorom po zakończeniu gry.
Proś organizatora na kort zawsze wtedy, kiedy nie zgadzasz się z wynikiem.
Pomiędzy meczami pozostawaj w pobliżu kortów tak, abyś w każdej chwili
mógł przystąpić do gry. Zachowuj się odpowiednio przez cały czas podczas
pobytu na obiekcie sportowym.
Połóż swoją torbę i sprzęt w przeznaczonym do tego miejscu.
Zachowuj się odpowiednio w stosunku do innych graczy, rodziców i
organizatorów.

21. KODEKS POSTĘPOWANIA RODZICA TENIS10
Pozytywnie komentuj grę własnego dziecka.
Nie włączaj się w żadne dyskusje na korcie dotyczące wyniku lub miejsca, w
które upadła piłka.
Traktuj z szacunkiem przeciwników twojego dziecka, innych rodziców,
sędziów i organizatorów.
Pozytywnie dopinguj swoje dziecko, powstrzymuj się od głośnego wyrażania
opinii w innych kwestiach.
Podczas gry nie udzielaj rad swojemu dziecku.
Przez cały czas pozostawaj poza kortem.
Pamiętaj – dziecko widzi idoskonale wyczuwa twoje emocje. Najgorsze, co go
może spotkać, to poczucie, że Cię zawiódł.

