
 

 
Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

Oddział w Gdańsku 

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk 
 

www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl 
 

 

KOMUNIKAT nr 1 
 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku 

ZAPRASZA NA 

XXXVI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM 

POD HONOROWYM PATRONATEM: 
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 

w dniach 29 - 31 sierpnia 2019 r. (czwartek - sobota) 
 

na kortach LECHII GDAŃSK ul. Traugutta 29 w Gdańsku 
 

Połączone ze szkoleniem nt. „Nowoczesne technologie w geodezji i kartografii” oraz 
seminarium pn: „GEODEZJA 3M na 100” 

 

1. Warunki uczestnictwa 
W mistrzostwach mogą uczestniczyć: 

A - kobiety i mężczyźni będący geodetami lub studentami wydziałów geodezyjnych, 
B - pracownicy przedsiębiorstw i uczelni lub innych jednostek geodezyjnych, 
C - seniorzy - geodeci 
- którzy uiścili opłatę uczestnictwa. 
Uczestnicy Mistrzostw nie mogą być czynnymi zawodnikami od pięciu lat.  
Wszelkie wątpliwości związane z udziałem rozstrzyga Komisja Organizacyjna. 

 

2. PROGRAM:  
Środa – 28.08.2019 r.: 

Godz.: od 15.00  przyjazd zawodników / zakwaterowanie 
Czwartek – 29.08.2019 r. 

Godz.:   8.00-9.00 rejestracja zawodników 
   9.15 uroczyste otwarcie XXXVI MPG 
   9.30 losowanie gier pojedynczych 
 10.00 do zmroku 

11.00-14.00 
gry pojedyncze 

SZKOLENIE „Nowoczesne technologie 
w geodezji i kartografii” 

 10.00-13.00 zgłaszanie par deblowych i miksta 
 15.00 losowanie gier podwójnych 

gry podwójne 
 19.00-21.00 SPOTKANIE przy GRILLU na KORTACH 

Piątek – 30.08.2019 r. 
Godz.:    9.00 losowanie zawodników do turnieju pocieszenia 
    9.00-20.00 

11.00-14.00 
mecze turniejowe we wszystkich kategoriach 

SZKOLENIE „Nowoczesne technologie 
w geodezji i kartografii” 

 20.00-22.00 GDAŃSK by night 
Sobota – 31.08.2019 r. 

Godz.: 9.00-18.00 mecze turniejowe i finały 
 19.00 SEMINARIUM „GEODEZJA 3M na 100” 

uroczyste zakończenie Mistrzostw / ogłoszenie 
wyników / wręczenie pucharów i dyplomów 
kolacja pożegnalna 

 

http://www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl/


 

3. Regulamin rozgrywek. 
 
Mistrzostwa zostaną rozegrane w grach pojedynczych i podwójnych pań i panów. Wśród 
uczestników obowiązuje podział na dwie grupy wiekowe: do 60 lat i powyżej 60 lat. 
 
Turniej główny zostanie rozegrany systemem grupowo – pucharowym do dwóch wygranych 
setów od stanu 2-2 w każdym secie. Przy stanie setów 1-1 decyduje tie-break do 10.  
W grze mieszanej-miksta  oraz turnieju pocieszenia gramy jeden set , przy stanie 6-6 decyduje tie-
brek do 7. 
Gra pań oraz gra podwójna panów, mikst i turniej pocieszenia, rozegrane będą bez podziału na 
grupy wiekowe w systemie pucharowym. 
 
I  runda: 
 
Początek turnieju singlowego panów i pań w grupach, ilość grup zależna od ilości uczestników. 
Awans do dalszych gier uzyskuje dwóch pierwszych zawodników z każdej grupy, pozostali grają 
w turnieju pocieszenia. 
 
II  runda: 
 
Rozgrywana systemem pucharowym.  
 
Turniej pań, przy małej ilości zgłoszeń, może być rozegrany „każda z każdą” lub w grupach  
z których awansują dwie pierwsze zawodniczki. Kolejna runda w systemie pucharowym. 
 
Decyzja zapadnie w dniu rozpoczęcia rozgrywek. 
 
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy mogą zarządzić 
rozgrywanie meczów jedno setowych do 9 gemów. Przy stanie 8:8 o zwycięstwie decyduje tie-
break do 7. 
 
Turniej prowadzić będą uprawnieni przez PZT sędziowie . Przed losowaniem gier pojedynczych 
wśród panów , pań i miksta rozstawieni zostaną półfinaliści ubiegłorocznych mistrzostw. 
 
Zgłoszenia do gier podwójnych mężczyzn i kobiet oraz miksta  należy dokonać pierwszego dnia  
rozgrywek, tj. 29 sierpnia 2019 r. do godz. 1300 
Losowanie gier podwójnych i miksta zostanie przeprowadzone o godz.1500 w dniu 29 sierpnia r. 
rozstawieni zostaną półfinaliści ubiegłorocznych mistrzostw. 
 
Do klasyfikacji drużynowej będą zaliczane wyniki : 

a. mężczyzn z kategorii wiekowej do 60 lat 
b. mężczyzn z kategorii wiekowej powyżej 60 lat 
c. debla mężczyzn i kobiet 
d. kobiet  
e. miksta 

 
Pierwsze spotkania eliminacyjne będą sędziowane przez uczestników turnieju wyznaczonych 
przez Sędziego Głównego, a następnie gry sędziować będą zawodnicy, którzy przegrali swoje 
pojedynki.  
 
Gry ćwierć i półfinałowe sędziowane będą przez osoby wyznaczone przez Sędziego Głównego. Gry 
finałowe będą  prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia PZT.  
 
 



4. KLASYFIKACJA 
 
Indywidualna i drużynowa 
 
Do klasyfikacji drużynowej zaliczone zostaną  najlepsze wyniki , maksymalnie trzech zawodników 
i dwu zawodniczek z każdego regionu wskazanego przez uczestników turnieju wg. niżej 
przedstawionej punktacji: 
 
MĘŻCZYZNI: 
 

MIEJSCE 1  - 30 pkt. - finał 

MIEJSCE 2  - 20 pkt. - finał 

MIEJSCE 3  - 10 pkt. - półfinał 

MIEJSCE (5-8) -   6 pkt. - ćwierćfinał 

MIEJSCE (9-16) -   2 pkt.  

 
KOBIETY: 
 

MIEJSCE 1  - 20 pkt. - finał 

MIEJSCE 2  - 14 pkt. - finał 

MIEJSCE 3  -   8 pkt. - półfinał 

MIEJSCE(5-8)  -   4 pkt. - ćwierćfinał 

MIEJSCE (9-16) -   2 pkt.  

 
MIKST: 
 

Miejsce 1  - 20 pkt. -finał  

Miejsce 2   - 14 pkt. -finał  

Miejsce 3   - 8 pkt. - półfinał  

Miejsce (5-8)   - 4 pkt. - ćwierćfinał  

Miejsce (9-16)  - 2 pkt.  

 

Drużynę stanowić mogą reprezentanci województw, miast, przedsiębiorstw, uczelni, 
stowarzyszeń. 
 

W grze deblowej i miksta każdy z zawodników otrzymuje połowę przewidywanych w/w 
klasyfikacją punktów.  
 

W przypadkach spornych interpretacja powyższego regulaminu należy do Sędziego 
Głównego. 
 
PUCHARY: 

 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – dla najlepszej drużyny mistrzostw 

 

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU – dla najlepszego zawodnika mistrzostw 

 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA - dla najlepszej zawodniczki mistrzostw 

 
 



 

 
 



KARTA ZGŁOSZENIA 
XXIX MISTRZOSTW POLSKI GEODETÓW W TENISIE 

GDAŃSK 29.08. - 31.08.2019 r. 
 

Połączone ze szkoleniem nt. „Nowoczesne technologie w geodezji i kartografii” oraz 
seminarium pn: „GEODEZJA 3M na 100” 

 
Nazwisko i Imię :   ....................................................................................           - Rok urodzenia :   ....................... 
 
Firma :   .....................................................................................................                PESEL : ……………………………….. 
 
Telefon służbowy :   ..............................................           - Telefon domowy (komórka) :   ………......................... 

 
Adres do korespondencji : 
 
kod :  ............................   miejscowość :  ................................................   ulica i nr :  ................................................ 
 
e - mail :   ..................................................................  

Hotel - doby:  28/29.08 □   29/30.08 □   30/31.08 □   31.08/01.09 □, 
pokój 1-os. □    pokój 2 os. □    Pokój 3 os. □ 

Osoba towarzysząca □,  Nie rezerwuję hotelu □ 
Zaznacz  „x” 

Koszt udziału w mistrzostwach wynosi 450,00 PLN 
+ osoba towarzysząca 150,00 PLN 

Opłaty należy dokonać  na konto  
 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich  Oddział w Gdańsku 
ul. Rajska 6; 80-850 Gdańsk 

 

nr konta: Citibank Handlowy  Nr  09 1030 0019 0109 8530 0010 5885 
z dopiskiem TENIS 2019 nazwisko i imię 

 

Koszty  noclegu,  wyżywienia i dojazdu  zawodnicy  pokrywają  we  własnym  zakresie. Dla uczestników 
zawodów przygotowano rezerwację miejsc noclegowych z 20% upustem. Hotel "AMBER" 80-152 Gdańsk 
ul. Powstańców Warszawskich 45  

https://amber-hotel.pl/kontakt-z-amber-hotel/ 
Rodzaje pokoi:  ceny z upustem  i ze śniadaniem 
8 pokoi 1-osobowych      - 140,00 PLN     
15 pokoi 2-osobowych     - 180,00 PLN      
4 pokoje 3-osobowe         - 210.00 PLN    
 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnieju 
dokonana wpłata nie podlega zwrotowi. 

 

Dane do faktury:  Na fakturze muszą znaleźć się 2 podmioty: Nabywca i Odbiorca 
Nabywca: 

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej 
 
 

Adres  
 

ulica i nr lokalu 

miejscowość: kod pocztowy: 

NIP: tel. kontaktowy: e-mail: 
 
 

Odbiorca: 
Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej 
 
 

Adres  
 

ulica i nr lokalu 

miejscowość: kod pocztowy: 

NIP: 

https://amber-hotel.pl/kontakt-z-amber-hotel/


 
 

Klauzule Informacyjne RODO 
Informujemy, że podawanie przez Państwa danych niezbędnych do organizacji XXXVI MISTRZOSTW POLSKI GEODETÓW W TENISIE 
GDAŃSK 29.08. - 31.08.2019 r. połączonych ze szkoleniem nt. „Nowoczesne technologie w geodezji i kartografii” oraz seminarium pn: 
„GEODEZJA 3M na 100” 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku z siedzibą przy ul. Rajska 6, 
80-850 Gdańsk., zwane dalej: „Administratorem”.  

Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: gdansk@sgp.geodezja.org.pl 
Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji szkolenia nt. „Nowe wyzwania dla 
administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii”, które odbędzie się w Szymbarku, w dniach 3-4 października 2018 
roku. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie 
zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających z organizacji 
szkolenia, stanowiący podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okres archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe prawa:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;  

4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji, w 
tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania faktury imiennej / na firmę bez składania podpisu 
z naszej strony osoby upoważnionej. 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgodna otrzymywanie informacji o szkoleniach i konferencjach organizowanych przez SGP w 
rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204) 

 
 
 
 
 
………………………………………………………………     ………………………………………………………………………. 
                      Data i pieczęć instytucji  Czytelny podpis osoby upoważnionej  

 

Objaśnienia :  

        * niewłaściwe skreślić  
 
 
 
 

Kartę zgłoszenia W TERMINIE DO 28 CZERWCA prosimy przesyłać na adres:  

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO –KARTOGRAFICZNE „OPGK” Sp. z o.o 

ul. Pniewskiego 3  80-952 Gdańsk    email: opgk@opgk.gda.pl 
 

Dodatkowych informacji udziela: 

Zbigniew Rynkiewicz tel. kom. 501-602-446 e-mail: zrynkiewicz@opgk.gda.pl 

Wojciech Frankowski tel. kom. 501-508-656  e-mail: wfra@opgk.gda.pl 

Bogumił Koczot  tel. kom. 695-890-062 e-mail: bogumil.koczot@gdansk.gda.pl 

Ryszard Rus   tel. kom. 602-318-537 e-mail: r.rus@wp.pl 
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