REGULAMIN TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO
§1
Turniej Tenisa Ziemnego z okazji IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich jest
amatorskim turniejem tenisowym dla Uczestników Kongresu.
§2
Organizatorem Turnieju Tenisa Ziemnego jest Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy oraz Klub Sportowy „Bronek”
Związku Lekarzy Polskich w Chicago pod patronatem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§3
Celem Turnieju Tenisa Ziemnego jest upowszechnianie gry w tenisa ziemnego, propagowanie zdrowego, sportowego
stylu życia oraz podtrzymywanie i nawiązywanie więzi koleżeńskich.
§4
Prawo startu w Turnieju Tenisa Ziemnego mają uczestnicy IX Kongresu Polonii Medycznej, II Światowego Zjazdu
Lekarzy Polskich, którzy dokonali rejestracji na Kongres. Dla Uczestników Kongresu wstęp jest wolny. W zależności od
liczby zgłoszeń, istnieje możliwość utworzenia grup wiekowych oraz grupy osób towarzyszących.
§5
Przewiduje się rozegranie turnieju głównego (gier pojedynczych) w kategorii kobiet i mężczyzn oraz gier podwójnych
(w zależności od liczby zgłoszeń).
§6
Zawody są rozgrywane zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Tenisowego. Turniej rozgrywany będzie systemem
pucharowym do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie obowiązuje dogrywka („tie break”). Mecze sędziowane
są przez osoby grające. W przypadkach problemowych na korcie ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny turnieju.
§7
Losowanie odbędzie się bezpośrednio przed rozpoczęciem Turnieju Tenisa Ziemnego. Wyniki losowania zostaną
podane w odpowiednim komunikacie. Okres oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut od godziny rozpoczęcia gry.
Po tym czasie może nastąpić dyskwalifikacja zawodnika. Rozgrzewka trwa 10 minut. W przypadku trzeciego seta
obowiązuje 10-minutowa przerwa.

§8
Turniej Tenisa Ziemnego zostanie rozegrany na warszawskich kortach tenisowych Legii Warszawa

przy ul. Myśliwieckiej 4a w dniach 2-3 czerwca 2016 r. Miejsce turnieju czy poszczególnych meczów może ulec zmianie.
Obowiązkiem uczestnika Turnieju Tenisa Ziemnego jest pozyskanie informacji o miejscu gry.
§9
Każdy uczestnik Turnieju Tenisa Ziemnego podpisuje oświadczenie, że startuje na własną odpowiedzialność i w razie
kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do organizatorów, patronów, sponsorów, miejsca turnieju, itp.
§10
Organizatorzy przewidują puchary oraz dyplomy dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, w zależności od liczby
zgłoszeń (1-3 miejsce).
§11
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego Regulaminu.
§12
Formularz zgłoszeniowy do Turnieju Tenisa Ziemnego znajduje się na stronie internetowej Biura Organizacji Kongresu:
http://www.kongrespoloniimedycznej.org
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