
 
 

SPORTEUM KIDS CUP | EDYCJA ZIMOWA | 2020/2021 

TURNIEJE TENISA ZIEMNEGO DLA DZIECI | KAŻDY POZIOM | FORMUŁA OPEN  

1. Organizator i miejsce:  Sporteum Fundacja Promocji Sportu ul. Zawiślańska 27 | Warszawa 

2. Terminy edycji zimowej:  

• 29.11.2020 oraz 21.02.2021 kategorie: Fun oraz Pro Mini 

• 13.12.2020 oraz 28.02.2021 kategorie: Pro oraz Junior 
3. Podział kategorii wiekowych: 

• kategoria FUN   5-6 lat (rocznik 2015, 2014) 

• kategoria PRO MINI 7-8 lat (rocznik 2013, 2012) 

• kategoria PRO 9-10 lat (rocznik 2011, 2010) 

• kategoria JUNIOR 11-12 lat (2009, 2008) 
4. Zasady uczestnictwa: 

• zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do czwartku poprzedzającego turniej do godz. 12:00  

• zgłoszenia można dokonać mailowo pod adresem biuro@sporteum.pl lub telefonicznie +48 796 165 501 

• Zgłoszenie do turnieju jest ważne po dokonaniu opłaty wpisowej w wysokości 50 zł za uczestnictwo w jednej 
edycji lub 80 zł za uczestnictwo w dwóch edycjach 

• Opłaty wpisowej można dokonać:  

o gotówką lub kartą w recepcji klubu, 
o przelewem na konto 82 1020 1042 0000 8502 0315 9704 tytułem „Imię i Nazwisko uczestnika – 

kategoria wiekowa oraz termin turnieju” + potwierdzenie przelewu mailem 

• w turnieju mogą brać udział dzieci nie posiadające licencji zawodniczych trenujące w Klubie Sporteum oraz 
dzieci z innych klubów 

• rozgrywki prowadzone są systemem grupowym, grupy 3, 4 i 5 osobowe. 

5. Rozgrywki  

• Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT), opracowanymi na 
podstawie przepisów wydanych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF)  

• Organizator podczas trwania rozgrywek zapewnia obsługę jednego sędziego głównego, który będzie 
sprawował opiekę nad przebiegiem rozgrywek. Podczas trwania meczów punkty pomagają liczyć rodzice. 
Wszystkie kwestie sporne zgłaszane są do sędziego głównego  

• Podczas rozgrywania meczu uczestników obowiązuje kompletny strój będący standardem dla tej dyscypliny 
oraz zgodnie z Regulaminem Klubu Tenisowego Sporteum. 
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6. Zasady rozgrywania meczy w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

 

KATEGORIA SYSTEM  
GRY 

UWAGI POLE GRY PIŁKI  

FUN  2 sety 2 x 1 set do 7  jedno karo serwisowe 
PIŁKA CZERWONA 
Łapanko-rzucanka 

 

PRO MINI 2 sety 2 x 1 set do 7  kara serwisowe SOFT 
 

PRO 1 set  1 set  ¾ kortu POMARAŃCZOWA 
 

JUNIOR 1 set 1 set  cały kort CISNIENIOWA 
 

 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w systemie rozgrywek 

8. Wpisowe: 

• 50 zł – koszt udziału 1 uczestnika w 1 edycji 

• 80 zł – koszt udziału 1 uczestnika w 2 edycjach (przy dokonaniu płatności najpóźniej 7 dni przed I edycją) 

W cenie: udział w turnieju w systemie pucharowym (minimum 3 gry), ciepły poczęstunek regeneracyjny, herbata z 

sokiem, nagrody za 1 i 2 miejsce w każdej kategorii wiekowej, dyplomy uczestnictwa, nielimitowana woda źródlana 

oraz kawa dla rodziców. 

 

ZAPRASZAMY | ZAGRAJ DLA PRZYJEMNOŚCI | TENIS JEST BEZPIECZNY 

 


