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REGULAMIN
SPORTEUM LADIES CUP – TURNIEJ DEBLOWY KOBIET
ORGANIZATOR
1. Organizatorem Ladies Cup – turniej deblowy kobiet jest Klub Tenisowy Sporteum z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Zawiślańskiej 27
MIEJSCE ORAZ ORGANIZACJA TURNIEJU
2. Mecze rozgrywane w ramach Ladies Cup – turniej deblowy kobiet odbywają się na obiekcie Klubu
Tenisowego Sporteum przy ul. Zawiślańskiej 27 w Warszawie. Do dyspozycji uczestników
udostępnione są korty z nawierzchnią ceglaną.
UCZESTNICY
1. W turnieju Ladies Cup Klubu Sporteum może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat nie posiadający
licencji zawodniczej PZT (z karencją 30 lat) i nie jest zawodowym trenerem tenisa.
2. Zgłoszenia do turnieju przyjmujemy do czwartku poprzedzającego dany turniej do godz. 12:00.
3. Do turnieju mogą zapisać się pary oraz samodzielni gracze, w takiej sytuacji klub postara się dobrać
partnera dla gracza.
4. Zgłoszenie do turnieju jest ważne po dokonaniu opłaty wpisowej w wysokości 160 zł od pary lub 80
zł od osoby.
5. Zgłoszenia przyjmuje recepcja klubu Sporteum pod numerem telefonu + 48 796 165 501
6. Uczestnicy turnieju są świadomi swego stanu zdrowia, a także ryzyka związanego z uprawianiem
sportu. Udział mogą wziąć osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. Klub nie ponosi odpowiedzialności
za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
7. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju.
CZAS ROZGRYWEK ORAZ TERMINARZ
1. Poszczególne edycje cyklu deblowego mężczyzn klubu Sporteum odbywają się w terminach
podanych do wiadomości ogólnej przez Organizatora.
2. Organizator ustala harmonogram rozgrywania meczów przed rozpoczęciem rozgrywek.
3. Terminarz spotkań w edycji zimowej:
• 10.01.2021 – turniej zimowy
• 14.02.2021 – turniej walentynkowy
• 14.02.2021 – turniej marcowy
SYSTEM TURNIEJU
1. Runda wstępna Ladies Cup Klubu Sporteum odbywa się systemem grupowym „każdy z każdym”.
2. Runda finałowa odbywa się systemem pucharowym.
3. We wszystkich edycjach Ladies Cup liczba par w turnieju powinna stanowić nie mniej niż 4 pary.
4. Po zakończonym turnieju każdy z uczestników otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej:
• 1 msc. – 24pkt,
• 2 msc. – 20pkt,
• 3-4 msc. – 16pkt,
• 5-8 msc. – 12pkt,
• 9-16 msc. – 6pkt,
• 17-32 msc. – 2pkt
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ROZGRYWANIE MECZÓW
1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT), opracowanymi na
podstawie przepisów wydanych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) do dwóch wygranych
setów. Organizator udostępni zainteresowanym uczestnikom treść w/w przepisów.
2. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze
rozgrywane są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych uczestników
rozgrywających mecz. Podstawowe zasady obowiązujące w przypadku sędziowania bez sędziego
głównego zostaną udostępnione przez Organizatora w odrębnym opracowaniu.
3. Podczas rozgrywania meczu uczestników obowiązuje kompletny strój będący standardem dla tej
dyscypliny oraz zgodnie z Regulaminem Klubu Tenisowego Sporteum.
OPŁATY
1. Jednorazowa opłata z tytułu uczestnictwa w danej edycji Ladies Cup Klubu Sporteum wynosi 160 zł
od pary lub 80 zł od osoby.
2. Cena zawiera:
•
•
•
•
•
•

rezerwację kortów na czas trwania rozgrywek,
ciepłe danie obiadowe,
nielimitowana woda źródlana,
obsługa recepcji,
nagroda za I miejsce w każdej edycji - Voucher o wartość 1500 zł na rejs po Adriatyku
jachtem Oceanis 50 lub Bavaria 37 w ustalonym terminie maj – czerwiec 2021 dla zwycięskiej
pary,
nagroda za II miejsce w każdej edycji - pakiet sponsorski o wartości minimum 200 zł/osoba.

REGULAMIN LADIES CUP – TURNIEJ DEBLOWY KOBIET
1. Regulamin turnieju jest ustanawiany oraz publikowany przez Organizatora.
2. Obowiązuje również Regulamin ogólny Klubu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminu, jednak mogą się one
odbywać w trakcie trwania edycji, chyba że w równym stopniu dotyczą wszystkich uczestników.
4. Uczestnicy zgłaszając swój udział w Ladies Cup klubu Sporteum automatycznie potwierdzają
akceptację regulaminu rozgrywek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem turnieju oraz rozstrzyga kwestie
sporne wynikające z prowadzenia rozgrywek.
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstu bez zgody autora
zabronione. Wszelkie próby kopiowania i publikowania jako własne – są zabronione
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