
Regulamin 

 „II Ogólnopolski Tenisowy Dzień Dziecka 2022” 

 

1. CEL IMPREZY 

 

II Ogólnopolski Tenisowy Dzień Dziecka 2022” zostanie rozegrany w celu popularyzacji 

tenisa  jako dyscypliny sportu bardzo atrakcyjnej do regularnego uprawiania dla dzieci. 

Podczas turnieju będziemy promować tenis jako dyscyplinę sportową dla wszystkich dzieci 

niezależnie od wieku i aktualnych umiejętności sportowych. 

 

2. KATEGORIE 
 

Zawody zostaną rozgrane w następujących kategoriach: 

Chłopcy i dziewczynki  do lat 6  (dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze) 

Piłka z gąbki na małą siatkę, rozmiar kortu zgodny z wytycznymi Tenis10 

 

Chłopcy i dziewczynki  6 – 8 lat (dzieci urodzone w 2014 i 2015 roku ) 

Piłka czerwona   rozmiar kortu zgodny z wytycznymi Tenis10 

 

Chłopcy 8 -10 lat  (chłopcy  urodzeni  w 2012 i 2013 roku ) 

Piłka zielona rozmiar kortu zgodny z wytycznymi Tenis10 

 

Dziewczynki  8 – 10 lat (dziewczynki  urodzone w 2012 i 2013 roku ) 

Piłka zielona rozmiar kortu zgodny z wytycznymi Tenis10  

 

Chłopcy  10 – 12 lat (chłopcy urodzeni  w 2010 i 2011 roku) 

Piłka standardowa, pełnowymiarowy kort 

 

Dziewczynki  10 – 12 lat (dziewczynki urodzone  w 2010 i 2011 roku) 

Piłka standardowa,  pełnowymiarowy kort 

 

Chłopcy  13 – 14 lat (chłopcy urodzeni  w 2008 i 2009 roku) 

Piłka standardowa, pełnowymiarowy kort 

 

Dziewczynki  13– 14 lat (dziewczynki urodzone  w 2008 i 2009 roku) 

Piłka standardowa,  pełnowymiarowy kort 

 

3. MIEJSCE 
Janki k. Warszawy  Korty Tenisowe  WSG Yankee Al. Karkowska 16 

 

4.TERMIN 

 

Turniej zostanie rozegrany 11 czerwca 2022 roku i będzie trwał od godziny 9:00 do 19 :00 

 

 

 



5. CHARMONOGRAM 

Godzina 8 00  otwarcie biura zawodów 

Godzina 8 00 – 9 00 weryfikacja uczestników turnieju w najmłodszych kategoriach, przekazanie 

niezbędnych informacji, wywieszenie list zawodników, rozdzielenie zadań sędziom, animatorom i 

wolontariuszom. 

Godzina 9 00 początek turnieju w najmłodszych kategoriach. 

Chłopcy i dziewczynki  do lat 6 

Chłopcy i dziewczynki  6 – 8 lat 

Godzina 9 30 rozpoczęcie imprez towarzyszących  

Godzina 9 00 – 12 00 gry turniejowe  oraz gry i zabawy dla najmłodszych 

Godzina 12 00  uroczyste podsumowanie turnieju w najmłodszych kategoriach i wręczenie nagród 

oraz upominków dla uczestników 

Godzina 12 00 początek gier w  kategoriach:   

Chłopcy 8 -10 lat 

Dziewczynki  8 – 10 lat 

Chłopcy  10 – 12 lat 

Dziewczynki  10 – 12 lat 

Godzina 14 00 początek gier w kategoriach: 

Chłopcy 13 – 14 lat 

Dziewczynki 13 – 14 lat 

Godzina 18 30 uroczyste podsumowanie turnieju  

19 00 zamkniecie turnieju. 

Po zakończeniu zgłoszeń , godziny rozpoczęcia poszczególnych turniejów mogą ulec 

przesunięciu 

 

 

6. ORGANIZATOR 
 

Organizatorem Turnieju jest Fundacja Aktywni dla Polski zwana dalej Organizatorem. 

 

7. UCZESTNICTWO 
 

W turnieju mogą brać udział wszystkie dzieci z całej Polski w wieku od 3 do 14 lat zgodnie z 

przewidzianymi kategoriami wiekowymi. 

W turnieju wezmą udział zawodnicy i zawodniczki, którzy zgłoszą chęć swojego 

uczestnictwa do dnia 08 06 2022  poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie 

Fundacji.  Potwierdzą swój udział na 2 dni przed zawodami i dostarczą organizatorom 

podpisaną kartę zgody RODO na  przetwarzanie i udostępnianie wizerunku uczestników 

turnieju przez organizatora w celach marketingowych. Karta będzie udostępniona 

uczestnikom i będzie można dostarczyć ją droga mailową w formie podpisanego skanu.  

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia 

zgłoszenia lub wpisania uczestnika na listę rezerwową w przypadku przekroczenia limitu 

przewidzianych zgłoszeń do turnieju. O przyjęciu do turnieju będzie decydowała kolejność 

zgłoszeń a następnie potwierdzą udział najpóźniej trzy dni przed zawodami. Ilość miejsc w 

poszczególnych kategoriach jest ograniczona w przypadku przekroczenia tej liczby o udziale 

w turnieju będzie decydowała kolejność zgłoszeń.  

W imprezach towarzyszący mogą wziąć udział zarówno dzieci zgłoszone do turnieju jak i nie 

biorące udziału w turnieju, bez potrzeby wcześniejszej rejestracji udziału. Wyjątek będzie 

stanowić sytuacja ograniczenia ilości uczestników eventu ze względu na wytyczne związane z 



zagrożeniem COVID 19. Udział w konkursach zostanie ograniczony do wymaganej 

maksymalnej liczby uczestników i do udziału w imprezach towarzyszących będzie trzeba 

będzie zadeklarować wcześniej swój udział. O udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

8. SPOSÓB ROZGRYWANIA TURNIEJU 

 
W zależności od wieku zawodników oraz ilości zgłoszonych uczestników do poszczególnych kategorii 

zawody zostaną rozgrane: systemem pucharowym/systemem do dwóch przegranych/ systemem 

mieszanym -  najpierw gry w grupach każdy z każdym a potem system pucharowy. 

W młodszych kategoriach zawody zostaną rozegrane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku 

Tenisa  do prowadzenia współzawodnictwa w ramach programu „tenis 10” w 2021 roku. 

W starszych kategoriach mecz będzie składał  się z jednego normalnego seta, lub jednego 

wydłużonego seta do 9 gemów.  

 

9. PRZEPISY 

 

Pozostałe zasady meczy będą się odbywały zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT, 

wszystkie sporne kwestie będą rozstrzygane przez sędziego stołkowego, w dalszej kolejności 

przez sędziego głównego i sędziego naczelnego zawodów wyznaczonego przez organizatora 

Fundację Aktywni dla Polski. 

 

10. SĘDZIOWIE 

 

Spotkania będą sędziowane przez sędziów stołkowych lub wolontariuszy zgodnie z 

wytycznymi PZT do programu Tenis 10. Nad sprawnym przebiegiem zawodów będą czuwać 

sędziowie główni poszczególnych kategorii i sędzia naczelny zawodów. W sumie nad 

sprawnym przebiegiem zawodów pracować będzie 8 sędziów. 

 

 

11.  SPRAWY PORZĄDKOWE 

 

Turniej zostanie rozgrany zgodnie z rekomendowanymi przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki oraz Polski Związek Tenisowy zasadami bezpieczeństwa w trakcie epidemii  

COVID 19. 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów PZT, regulaminu 

obiektu oraz kulturalnego zachowania w trakcie trwania spotkań. 

Poprzez uczestnictwo w Turnieju wszyscy zawodnicy uznają, że przystępują do niego na 

własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę 

poniesioną przez siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania 

czy niedopatrzenia. W imieniu dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni 

zgłaszający dziecko do turnieju. Opiekunowie prawni zgłaszając dziecko deklarują że brak 

jest przeciwskazań do uprawiania sportu i udziału w tego typu imprezie zgłaszanego 

uczestnika turnieju. Udział w turnieju oznacza także zgodę na przetwarzanie dla  potrzeb 

własnych przez organizatora wizerunków uczestników. Uczestnicy ( w ich imieniu robią to 

opiekunowie prawni ) przed przystąpieniem do rywalizacji zobowiązani są do podpisania 

deklaracji zgody na wykorzystanie wizerunku przez Fundację Aktywni dla Polski.  



 

12. NAGRODY 
 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach  otrzymają puchary i 

nagrody ufundowane przez Organizatora. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe 

medale. Z pośród uczestników zostaną wybrane osoby, które otrzymają 4 nagrody specjalne 

Fair play. 

 

13. PRZEBIEG MECZY 

 

Piłki do gry i napoje w trakcie gry zapewnia Organizator. 

 

14. SPRAWY PORZĄDKOWE  

Sytuacje nie uregulowane w regulaminie rozstrzygać będzie Organizator Turnieju. 

Uczestnik oraz  Opiekun uczestnika oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w turnieju. 


