REGULAMIN
XXXIV MISTRZOSTW POLSKI GEODETÓW POLSKI w TENISIE ZIEMNYM

1. Organizatorzy mistrzostw.
Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Przedsiębiorstwo Usługowe
DABRO
2. Miejsce i termin zawodów.
Mistrzostwa odbędą się w Olsztynie na kortach Olsztyńskiego Klubu Tenisowego "Jodłowa" przy ul.
Olimpijskiej 9A w dniach 31.08 - 02.09.2017 r.
3. Warunki uczestnictwa.
W mistrzostwach mogą uczestniczyć:
a) kobiety i mężczyźni będący geodetami lub studentami wydziałów geodezyjnych,
b) pracownicy przedsiębiorstw, uczelni lub innych jednostek geodezyjnych,
c) geodeci będący na emeryturze lub rencie,
Uczestnicy Mistrzostw nie mogą być czynnymi zawodnikami (zgłoszonymi w PZT) w ciągu ostatnich
pięciu lat.
Wszystkie wątpliwości związane z udziałem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Mistrzostw oraz Sędzia
Główny turnieju.
4. System rozgrywek.
Mistrzostwa zostaną rozegrane w grze pojedynczej kobiet i mężczyzn, grach podwójnych mężczyzn
oraz w mikstach. W grze pojedynczej mężczyzn nastąpi podział na kategorie wiekowe. Wstępnie
planowane są 3 kategorie wiekowe – do 50 lat, 50 – 65 lat oraz powyżej 65 lat. Warunkiem
rozegrania turnieju w kategorii jest udział minimum 8 zawodników. W przypadku mniejszej liczby
zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia kategorii. Mężczyźni zakwalifikowani
do kategorii starszej mogą zgłosić się do gry w kategorii młodszej.
Gra pań, gra podwójna panów i gra mieszana oraz turniej pocieszenia rozegrane będą bez
podziału na grupy wiekowe.
Zgłoszenia do gier podwójnych należy dokonać pierwszego dnia rozgrywek, tj. 31.08.2017 r.
do godz. 13.00. Losowanie gier podwójnych zostanie przeprowadzone 31.08.2017r. o godz.15.00.
Turniej zostanie rozegrany systemem grupowo – pucharowym do dwóch wygranych setów.
I runda – w grupach (liczba grup zależna od liczby uczestników). Awans do dalszych gier
uzyskują zdobywcy dwóch pierwszych miejsc, a pozostali grają w turnieju pocieszenia.
II runda – rozgrywana systemem pucharowym.
Przy stanie setów 1-1 decyduje tie-break do 10. Przy stanie 6-6 w secie decyduje tie-break zgodnie
przepisami PZT.
Turniej pań przy mniej, niż 8 zgłoszeniach zostanie rozegrany systemem „każda z każdą”.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy mogą zarządzić
rozgrywanie meczów jednosetowych do 9 gemów. Przy stanie 8:8 o zwycięstwie decyduje
tie-break.
Ostateczny podział na kategorie wiekowe oraz system rozgrywek będą uzależnione od liczby
oraz wieku zgłoszonych uczestników. Decyzja zapadnie najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek.
5. Klasyfikacja drużynowa.
Do klasyfikacji drużynowej będą zaliczane wyniki:
a. mężczyzn z wszystkich kategorii wiekowych,
b. kobiet,
c. debla mężczyzn,
d. miksta

Drużynę składającą się minimum z 3 osób stanowić mogą reprezentanci województw, miast,
przedsiębiorstw, uczelni, stowarzyszeń. Zgłoszenia drużyn należy dokonać nie później, niż w dniu
losowania.
Do klasyfikacji końcowej zaliczane będą wyniki 3 najwyżej sklasyfikowanych uczestników Mistrzostw
w ramach zgłoszonych wcześniej drużyn wg niżej przedstawionej punktacji:
Kobiety przy min. 8
uczestniczkach oraz mężczyźni
Miejsce 1 – 45 pkt.
Miejsce 2 – 36 pkt.
Miejsce 3 – 29 pkt.
Miejsce 4 – 25 pkt.
Miejsce 5-8 – 18 pkt.
Miejsce 9-16 – 9 pkt.
Miejsce 17-32 – 4 pkt.

Kobiety przy mniej
niż 8 uczestniczkach
Miejsce 1 – 25 pkt.
Miejsce 2 – 20 pkt.
Miejsce 3 – 15 pkt.
Miejsce 4 – 10 pkt.
Miejsce 5-7 – 5 pkt.

Mikst
Miejsce 1 – 15 pkt.
Miejsce 2 – 12 pkt.
Miejsce 3 – 10 pkt.
Miejsce 4 – 8 pkt.
Miejsce 5-8 – 5 pkt.
Miejsce 9-16 – 3 pkt.

W grze deblowej zawodnik otrzymuje połowę przewidywanych klasyfikacją punktów.
W mikście przy mniej niż 8 parach zawodniczka i zawodnik otrzymują połowę punktów
przewidzianych klasyfikacją dla kobiet przy mniej niż 8 uczestniczkach.
W przypadkach spornych interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów
oraz Sędziego Głównego.
6. Sędziowanie.
Organizatorzy wyznaczą uprawnionego przez PZT Sędziego Głównego zawodów, który będzie miał
decydujący głos we wszelkich sprawach spornych, a w szczególności prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu.
Sędzia Główny przeprowadzi losowanie gier, a następnie będzie wyznaczał niegrających w danym
momencie uczestników turnieju do sędziowania poszczególnych meczów. Przed losowaniem gier
pojedynczych rozstawieni zostaną półfinaliści ubiegłorocznych Mistrzostw.
Gry finałowe będą sędziowane przez osoby posiadające uprawnienia PZT.
7. Zgłoszenie udziału, wpisowe.
Zgłoszenia wyłącznie na specjalnym formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
należy przesyłać na adres:
e-mail: geodezja@dabro.pl
lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usługowe DABRO; 10-434 OLSZTYN; ul. Kołobrzeska 50 H
Dodatkowych informacji udziela: Paweł Dąbrowski, tel.: 600 269 505
Wpisowe za udział w turnieju wraz ze szkoleniem wynosi 450 zł przy wpłacie do 30 czerwca lub 550
zł po tym terminie.
Wpłaty na konto: Zespół Rzeczoznawców SGP, ul. Czackiego 3/5,00-043 Warszawa
Numer Konta: Bank Millennium nr 50 1160 2202 0000 0000 5515 5074
Do rozgrywek zostaną dopuszczone tylko osoby, które zgłosiły udział w Mistrzostwach
na załączonym formularzu zgłoszenia oraz uiściły opłatę uczestnictwa.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat upływa 31 lipca 2017 roku.
8. Ubezpieczenie.
Ubezpieczenia zawodnicy dokonują we własnym zakresie lub ubezpiecza ich jednostka
delegująca.
9. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydujący głos ma Komitet Organizacyjny
oraz Sędzia Główny Mistrzostw.

