Wielobranżowy Turniej Tenisowy
Sportgas Tennis CUP 2019
1. CEL IMPREZY
Wielobranżowy Turniej Tenisowy - Sportgas Tennis CUP 2019 zostanie rozegrany w celu krzewienia
aktywności fizycznej wśród pracowników PGNiG S.A, członków stowarzyszenia SPORTGAS oraz osób z
innych branż pasjonujących się tenisem. Szczególnie osób związanych z amatorską liga tenisa BUSINESS
TENNIS LEAGUE.
Turniej ma służyć oprócz rywalizacji, sportowej integracji środowisk tenisowych
z różnych firm w celu promocji wspólnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych dla osób
w różnym wieku i na różnym poziomie sportowym jako jednej z działalności pracodawców na rzecz
swoich pracowników.
2. KATEGORIE
Turniej zostanie rozgrany w następujących kategoriach:
 Singiel Żeński Pro Women (Dla Pań z przeszłością zawodniczą i tych chcących podjąć z Nimi
rywalizację)
 Singiel Męski Pro Men (Dla Panów z przeszłością zawodniczą i tych chcących podjąć z Nimi
Rywalizację)
 Singiel Męski Open
 Singiel Żeński Open
 Gra Podwójna Grupa A
 Gra Podwójna Grupa B
3. MIEJSCE
Wielobranżowy Turniej Tenisowy - Sportgas Tennis CUP 2019 odbędzie się w dwóch lokalizacjach.
Na kortach Klubu Tenisowego „Orzeł” przy ul Podskarbińskiej 14 w godzinach: 8:00-18:00
 Singiel Męski Open,
 Singiel Żeński Open,
 Gra Podwójna Grupa A,
 Gra Podwójna grupa B
Na kortach klubu tenisowego Wola Tennis Club przy Al. Prymasa Tysiąclecia 103 (Park im. E.
Szymańskiego) w godzinach 8:00-18:00
 Singiel Żeński Pro Women
 Singiel Męski Pro Men
4.TERMIN
Turniej zostanie rozegrany w sobotę 23 listopada 2019 roku i będzie trwał od godziny 8:00 do 18:00.
4. ORGANIZATOR
Organizatorem Turnieju jest Towarzystwo Sportowo-Turystyczne Nafty i Gazu "Sportgas" zwane dalej
Organizatorem.
5. UCZESTNICTWO
Do uczestnictwa w Turnieju zostaną dopuszczeni zawodnicy i zawodniczki, którzy zgłoszą chęć swojego
uczestnictwa wysyłając kartę zgłoszeniową na adres mailowy: tenis<>sportgas.pl. A następnie potwierdzą
udział na 5 dni przed terminem rozgrywek.

Udział w Turnieju jest bezpłatny dla członków „Sportgas” oraz uczestników Business Tennis League,
natomiast od pozostałych osób Organizator pobiera wpisowe
w kwocie 100 zł płatne wg uznania, tj. bezpośrednio przed Turniejem lub na konto wskazane w karcie
zgłoszeniowej.
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.
6. SPOSÓB ROZGRYWANIA TURNIEJU
Turniej zostanie rozegrany systemem mieszanym. Mecze będą rozgrywane najpierw
w grupach systemem każdy z każdym. Następnie zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-2 zagrają w
półfinałach, natomiast zawodnicy i zawodniczki z dalszych miejsc odpowiednio rozegrają mecze o kolejne
miejsca. Wszystkie mecze rozgrywane będą do jednego seta. Przy stanie 6:6 zostanie rozegrany tie-break.
Przy równowadze w gemie zostanie rozegrana „piłka wygrywająca”.
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 Wielobranżowy Turniej Tenisowy - Sportgas Tennis CUP
2019.
8. SĘDZIOWIE
Zawodnicy sami sędziują sobie swoje spotkania. Zwycięzca podaje wynik sędziemu zawodów po
zakończeniu spotkania.

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.
10. NAGRODY
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Wielobranżowym Turnieju Tenisowym - Sportgas Tennis CUP
2019 otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali
sportowej, w ramach corocznego sportowego podsumowania roku - Sportgas Summary Year 2019, które
rozpocznie się w tym samym dniu o godzinie 20:00 w Sali Centralnej Biblioteki Rolniczej, przy
Krakowskim Przedmieściu 66 (I piętro)
w Warszawie.
11. PIŁKI i NAPOJE
Piłki i napoje w trakcie gry zapewnia Organizator.

