
 

Regulamin 

„Turniej pamięci żołnierzy września 1939” 

1. Cel Imprezy: 

Turniej ma dać  możliwość uczestniczenia w rywalizacji sportowej osób z bardzo 

różnych środowisk i w każdym wieku. W turnieju wezmą udział dzieci, dorośli, seniorzy a 

także całe rodziny w kategorii gier podwójnych rodzinnych. Jest to przedsięwzięcie, które ma 

propagować tenis ziemny. W ramach turnieju zostanie w postaci specjalnie na ten turniej 

przygotowanych plakatów ukazana bohaterska postawa polskich żołnierzy w obronie 

ojczyzny we wrześniu  1939 roku.  

2. Kategorie 

 

Turniej zostanie rozgrany w następujących kategoriach: 

 Singiel dzieci do lat 12 

 Singiel Męski Open 

 Singiel Żeński Open 

 Gra Podwójna Mieszana 

 Gra podwójna  

  

3. Miejsce i termin: 

 

„Turniej pamięci żołnierzy września 1939”  odbędzie się  na kortach Prestige Court 

Otwocka Akademia Tenisa. Otwock Ul. Kopernika 12 

 

19 września 

    Singiel męski Open godzina 9 00 - 16 00 

    Singiel żeński Open Godzina 16 00 - 21 00 

 

20 września 

    Singiel dzieci do lat 12 Godzina 9 00 - 16 00 

    Mikst godzina 9 00 - 14 00 

    Debel męski godzina 14 00 - 21 00 

 

4. Organizator 
 

Organizatorem Turnieju jest Fundacja Aktywni dla Polski  zwana dalej Organizatorem. 

 

5. Uczestnictwo 
 

Do uczestnictwa w Turnieju zostaną dopuszczeni zawodnicy i zawodniczki, którzy zgłoszą 

chęć swojego uczestnictwa wysyłając kartę zgłoszeniową na stronie www.aktywnidlapolski.pl 

i podpiszą zgodę RODO na udostępnianie swojego wizerunku do celów marketingowych 

przez Fundacje Aktywni dla Polski  Lub wypełnią kartę zgłoszeniową na kortach Prestige 

Court Otwocka Akademia Tenisa” 

Udział w Turnieju jest bezpłatny  

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jednocześnie 

Organizator zastrzega możliwość zaproponowania udziału w Turnieju w innej kategorii niż  

w wysłanym zgłoszeniu, np. zamiast gry podwójnej, singiel lub wpisania na listę rezerwową.  

 

 

http://www.aktywnidlapolski.pl/


 

 

 

6. Sposób rozgrywania turnieju 

 

Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym. Wszystkie mecze rozgrywane będą do 

jednego zwykłego seta lub seta wydłużonego w zależności od liczby uczestników.  

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji systemu rozgrywek i rozstawienia najlepszych 

zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach według najlepszej swojej wiedzy, 

przy zachowaniu reguł opartych o zasady gry fair play i transparentności systemu rozgrywek.  

Każdy z zawodników jest zobowiązany do stawienia się na korty na 5 minut przed własnym 

spotkaniem. 

 

7. Przepisy 

 

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

wszystkie sporne kwestie będą rozstrzygane przez sędziego prowadzącego w poszczególnych 

kategoriach lub przez sędziego głównego wyznaczonego przez Organizatora na „Turniej 

pamięci żołnierzy września 1939”. 

8. Sędziowie 

 

Zawodnicy sami sędziują sobie swoje spotkania w fazie wstępnej, półfinały i mecze o 

pierwsze i trzecie miejsce sędziowane są przez sędziów stołkowych. Nad sprawnym 

przebiegiem zawodów czuwają sędziowie strefowi i sędzia główny zawodów. 

 

9.  Sprawy porządkowe 

 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ITF, 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. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział 

w zawodach sportowych oraz oświadczenie opiekuna o braku przeciwskazań do udziału w 

tego typu zawodach.   

 

10. Nagrody 
 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Turnieju pamięci żołnierzy września 1939  otrzymają 

puchary ufundowane przez Organizatora.  

 

11. Piłki i napoje 
 

Piłki i napoje w trakcie gry zapewnia Organizator. 

 

12. Zasady bezpieczeństwa w trakcie turnieju: 

 

Organizator przeprowadzi turniej według obowiązujących zasad bezpieczeństwa w trakcie 

zagrożenia epidemicznego, zapewniając odpowiednie do tego środki i procedury rozgrywania 

turniejów zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i PZT. Uczestnicy podpisują na kortach 

oświadczenie o stanie zdrowia i braku informacji o  kontaktakcie w ciągu ostatnich 14 dni   z 

osobami zakażonymi koronawirusem. Osoby wchodząc  na kort wyrażają zgodę na pomiar 

temperatury swojego ciała i wykluczenia z zawodów oraz zakaz wstępu na obiekt przy 

stwierdzeniu temperatury ciała przekraczającej 37,5 stopnia Celsjusza.  

 


