
  
REGULAMIN 

TURNIEJÓW W GRZE PODWÓJNEJ AMATORÓW W KATEGORII OPEN 
VIII GRAND PRIX BAŻANTOWA 

 Terminy: dostępne również na stronie Centrum Sportowego BAŻANTOWO: 
I Turniej - 24.10.2020 IV Turniej - 16.01.2021 

II Turniej - 21.11.2020 V Turniej - 20.02.2021 

III Turniej - 12.12.2020 VI Turniej - 20.03.2021 

 VII Turniej - 17.04.2021 

 MASTERS: 08.05.2020 

 Zgłoszenia: Telefonicznie (501 407 815), lub mailowo (g.waloch@bazantowo.pl) 
 do dyrektora turnieju Grzegorza Walocha. Lista zgłoszeń zostaje zamknięta o godz.20.00 w czwartek. 

 W turnieju bierze udział pierwszych 24 zgłoszonych graczy. Oprócz tego wpisujemy na listę  rezerwową. 

 Początek gier: sobota godz.12.00 

 Wpisowe: 80 pln od osoby płatne osobiście przed rozpoczęciem pierwszej gry lub przelewem na konto: 58 1140 
2017 0000 4502 0987 8036. 

 Kategoria: OPEN (Zgłoszenia indywidualne, gramy ze zmiennym partnerem). 

 Losowanie: Piątek godz.11.00. 

 System rozgrywek: 4 rundy gier ze zmiennym partnerem + runda finałowa. 

 Każdy uczestnik rozgrywa taką samą liczbę 60 gemów. 

 Rezygnacja po wcześniejszym zgłoszeniu najpóźniej do czwartku godz.20.00. Po tym terminie opłata 50 %. 

 Po losowaniu tworzymy 6 grup 4 – osobowych, a każda z grup rozgrywa  w sumie 12 gemów we wszystkich 
możliwych konfiguracjach deblowych (po 4 gemy w każdej konfiguracji). 

 Następnie zostają powtórzone 3 kolejne rundy w nowych składach grupowych. 

 Każdy zawodnik zbiera po kolejnych rundach punkty (1 wygrany gem = 1 punkt). 

 W rundzie finałowej 4 graczy z największą ilością pkt. gra o miejsca 1-4, następnie 5-8 itd. 

 Punkty zdobyte we wszystkich turniejach decydują o udziale w turnieju MASTERS do którego zakwalifikuje się 
również 24 graczy z najwyższą zdobyczą punktową. 

 O zwycięstwie w całym cyklu GRAND PRIX decyduje suma pkt uzyskana w 7 turniejach od października do 
kwietnia, oraz w Mastersie. W przypadku takiej samej sumy pkt liczy się:  

1) średnia punktów na turniej (wygrywa zawodnik, który uzyskał tą samą liczbę pkt w mniejszej ilości występów,  
2) wyższe miejsce w Turnieju Masters. 

 Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem opartym na Kodeksie Postępowania Zawodnika oraz 
Przepisach Gry w Tenisa. 

 Każdy zawodnik startuje na własne ryzyko. Dokonując zgłoszenia oświadcza o dobrym stanie zdrowia. 

 Każdy zawodnik musi być dyspozycyjny w ciągu całego czasu trwania turnieju. W interesie zawodnika leży 
sprawdzenie godziny własnego meczu. 

 Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze turnieju co najmniej 10 minut przed losowaniem. 
Zawodnik, który nie jest gotowy do gry w ciągu 15 minut od wywołania może być zdyskwalifikowany niezależnie od 
przyczyny. 

 Ostateczną decyzję w przypadku sporów w grze podejmuje Sędzia Naczelny. Zdanie Sędziego Naczelnego jest 
niepodważalne. 

 Po zakończeniu całego cyklu 8 turniejów przewidujemy nagrody, puchary i dyplomy. 

 Wszyscy uczestnicy GP mogą w dniu turnieju korzystać z kompleksu Aqua Bażantowo Sport (basen, sauny 
sportowe). 

 Zgodnie z regulaminem obiektu wymagane jest posiadanie zmiennego obuwia przeznaczonego do gry na 
kortach dywanowych. 

 Wszelkich informacji i zapisów udziela dyrektor turnieju: Grzegorz Waloch, tel. 501 407 815. 
UWAGA!!! Wyniki losowania i plan gier zawsze po południu w piątek przed turniejem, a wyniki turnieju w każdy 
poniedziałek dostępne na stronie: www.walochszkolatenisa.pl w zakładce ,,Turnieje‘’ 
Tam również trochę historii, czyli wyniki z poprzednich edycji. 

Grzegorz Waloch – dyrektor Turnieju 
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