Hala Multisport Zabrze , Zabrze ul Gagarina 2

Regulamin Cyklu Dicoflor Multisport Zabrze Series Cup 2017/2018

1. ZARZĄDZANIE CYKLEM TURNIEJOWYM
Za zarządzanie cyklem turniejowym odpowiedzialną jest pani Małgorzata Jakubiak .
2. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów powinny być dokonane telefonicznie bądź drogą
elektroniczną najpóźniej na dzień (24 godziny) przed planowanym terminem turnieju ,
w szczególnych przypadkach decyzje o przyjęciu zgłoszenia podejmuje osoba zarządzająca turniejem .
3. KATEGORIE
do lat 7
baby tenis
grupa niebieska
decyduje rok ur. (max.16 zgłoszeń)
do lat 8
mini tenis
grupa czerwona
decyduje rok ur. (max.12 zgłoszeń)
do lat 9
midi tenis
grupa pomarańczowa
decyduje rok ur. (max.12 zgłoszeń)
do lat 10
tenis
grupa zielona
decyduje rok ur. (max.12 zgłoszeń)
4. ZASADY GIER W POSZCZGÓLNYCH KATEGORIACH
do lat 7 - mecze baby tenisa grane każdy z każdym 1 tie-break do 7 punktów
z przewagą 2, bez podziału na płeć.
do lat 8 - mecze mini tenisa rozgrywane grupowo, każdy z każdym
jeden super tie-break, do 10 punktów z przewagą 2.
do lat 9 - mecze do 4 wygranych gemów z przewagami , przy wyniku 3:3 obowiązuje tie-break
do 7 pkt z przewagą 2.
do lat 10 - mecze do 4 wygranych gemów z przewagami , przy wyniku 3:3 obowiązuje super tie-break
do 10 pkt z przewagą 2.
5. PUNKTACJA
Każdy turniej będzie punktowany w następujący sposób:
Miejsce Pkt. Miejsce Pkt. Miejsce Pkt. Miejsce Pkt.
1
27 5
14 9
8 13
4
2
22 6
12 10
7 14
3
3
18 7
10 11
6 15
2
4
16 8
9 12
5 16
1
(masters punkty x 2)
Turniej może być rozgrywany bez podziału na płeć uczestnika (jeśli jest mała ilość zawodników), natomiast
klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt i chłopców . Rozstawienie zgonie z klasyfikacją cyklu .
6. NAGRODY
Każdy uczestnik otrzymuje: medal i dyplom zgodnie z zajętym miejscem oraz drobny prezent
natomiast pierwsza trójka medale specjalne.
Na zwycięzców każdej kategorii cyklu czekają : puchary , medale , dyplomy , nagrody
rzeczowe.
7. PLANOWANE TURNIEJE
Multisport Zabrze Series Cup 2017/2018 dzieci do lat : 7, 8 , 9 i 10
24.09.17 , 29.10.17 , 19.11.17 , 02.12.17 ,
turnieje na rok 2018 wg kalendarza Śląskiego
Związku Tenisowego
Weryfikacja :
Zgodnie z komunikatem zawodów
Wpisowe wynosi:
- 60,- zł (od 01.05.18 ; 50,- zł) + 40,- zł za drugą kategorię
W szczególnych przypadkach regulaminowych decyduje p. Małgorzata Jakubiak
telefon kontaktowy: 508 398 881 , sekretariat : 666 746 708

