
                                        

                                                                   REGULAMIN 
TURNIEJU TENISA PLAŻOWEGO
PLAŻA MIEJSKA OSIR GOŁDAP

I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

II.MIEJSCE
Boisko do plażowej piłki siatkowej PLAŻA MIEJSKA OSiR

III.TERMIN
Zgłoszenia drużyn należy dokonać do dnia 21.08.2015 roku na adres email zawody@osirgoldap.pl

Termin rozpoczęcia turnieju 22.08.2015 roku o godz.10.00.

IV.CEL
Głównym celem turnieju jest promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gołdapi i okolic, 
a także:
- popularyzacja nowej dyscypliny sportu
- wychowanie w duchu „ fair play” wśród uczestników rozgrywek.

V. UCZESTNICTWO:
- prawo startu w turnieju mają wszyscy mieszkańcy Gołdapi bez względu na wiek, płeć i stopień 
zaawansowania
- przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu turnieju
- uczestnicy rozgrywek uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność
- osoby niepełnoletnie uczestniczą w turnieju tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekuna prawnego
- drużyny mogą stanowić pary: (K i M, KK, MM)
- w turnieju mogą brać zespoły 2 osobowe
- turniej zostanie rozegrany pod warunkiem zgłoszenia się do turnieju przynajmniej 4 par

VI. ZASADY GRY:
- system punktacji ustala organizator
- pole gry ma wymiary 16 m długości i 8 m szerokości, pole do gry jest podzielone na dwa boiska 
siatką, linia jest częścią boiska
- piłka jest podobna do używanej na kortach ziemnych aczkolwiek o specjalnym sprężeniu
- zawodnicy muszą być naprzeciwko siebie, zawodnik, który zaczyna jest uważany za serwującego, 
a drugi za odbierającego
- serw musi zostać wykonany poza polem gry, jeżeli serwujący dotknie linię karany jest stratą 
punktu, serw może być wykonany z góry lub z dołu
- faul podczas serwisu występuje jeżeli serwujący chybi podczas próby uderzenia albo piłka uderzy 



w siatkę i nie znajdzie się na polu przeciwnika, lub uderzy w słupek, lub jak serwujący dotknie linię 
- zawodnicy zdobywają punkt, jak piłka jest uderzona na zewnątrz boiska lub upadnie na pole 
przeciwnika
- niemożliwe jest wkroczenie na pole przeciwnika
- piłka grana jest zawsze wolejem bez kontaktu z podłożem
- punktacja jest taka sama jak w tenisie ziemnym, przy równowadze zwycięża zawodnik, który 
pierwszy zdobędzie punkt
- jeżeli gracz zrobi coś, żeby rozproszyć celowo przeciwnika kiedy on uderza traci punkt
- decyzja obecnego sędziego jest decyzją ostateczną
- ilość setów rozegranych podczas meczu jest decyzją organizatora
- set rozgrywany jest do 6 gemów, przy stanie 6/6 rozgrywany jest Tiebreak, który rozgrywany jest 
do 7 punktów,
- drużyna zawsze musi posiadać 2 zawodników grających na boisku, w innym przypadku drużyna 
zostanie ukarana walkowerem
- organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wszelkich praw i interpretacji przepisów

VII. NAGRODY:
- najlepszy zawodnik turnieju - nagroda rzeczowa
- puchary za miejsca od pierwszego do trzeciego
- dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- organizator na czas trwania turnieju zapewnia opiekę medyczną
- organizator zapewnia sprzęt na czas trwania turnieju
- udział w turnieju jest dobrowolny
- uczestnicy turnieju zobowiązują się do podjęcia rywalizacji „fair play”
- inne zdarzenia jak niesportowe zachowanie będą karane indywidualnie przez organizatora,
- organizator turnieju decyduje o wszelkich sprawach związanych z rywalizacją sportową,
- za rzeczy pozostawione, zagubione organizator nie odpowiada
- za szkody spowodowane na terenie obiektu przez zawodnika drużyny lub drużyny-koszty ich 
usunięcia pokrywa dana drużyna
- organizator ma prawo zmiany terminu turnieju ze względu na warunki pogodowe
- uczestnicy turnieju muszą stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie 
obiektu udostępnianego przez organizatora turnieju
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki, kontuzje przed, po 
oraz w trakcie turnieju
- wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu 
turnieju, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora
- zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami turnieju mogą być wykorzystywane przez 
prasę, radio i telewizję
- kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu przez zawodników uczestniczących w turnieju 
pod groźbą wykluczenia z turnieju.

ZAPRASZAMY!!!


