ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI
GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM
O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
POD HONOROWYM PATRONATEM
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
PREZESA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH
połączone ze szkoleniem na temat:
„Wpływ wywłaszczeń nieruchomości na przebieg procesu inwestycyjnego”

KRAKÓW 28 – 30 sierpnia 2014
KOMITET HONOROWY MISTRZOSTW
1.
2.
3.
4.

Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju
Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Stanisław Cegielski – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

KOMITET ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elżbieta Biel – Przewodnicząca
Michał Olchawa – Wiceprzewodniczący
Jacek Siedlik – Wiceprzewodniczący
Ryszard Paluch – Kierownik Turnieju
Mirosław Marciniak – Członek
Janusz Jagielak – Członek

Mistrzostwa odbędą się na kortach Klubu Sportowego „Nadwiślan” Kraków, ul. Koletek 20
Zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: asuryjak@op.pl- zgodnie z
formularzem zgłoszeniowym, załączonym na stronie internetowej: www.sgp.krakow.pl
Informacji udziela: Ryszard Paluch tel. +48 501 572 399, email: jrpaluch@wp.pl
oraz Elżbieta Biel tel. +48 604 298 129, email: bigeo@bigeo.net
Program Mistrzostw, regulamin, formularz zgłoszeniowy i informacje organizacyjne znajdują się na
stronie www.sgp.krakow.pl
Koszt udziału w mistrzostwach wynosi 450 zł - wpłata do 25.06.2014.
Koszt udziału w mistrzostwach wynosi 550 zł - wpłata po 25.06.2014.
Bankiet dla osoby towarzyszącej - 100 zł. Grill dla osoby towarzyszącej- 50 zł.
Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać do dnia 25 czerwca 2013 roku na konto:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie, ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków
PKO BP S.A. Oddział 1 w Krakowie, nr konta: 83 1020 2892 0000 5002 0161 4205.
Tytuł wpłaty: SZKOLENIE KRAKÓW 2014 - wpłata za: nazwisko i imię.
Koszty noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

PROGRAM MISTRZOSTW I SZKOLENIA

Środa – 27.08.2014 r.
Godz. 16.00 – 20.00

- przyjazd i rejestracja uczestników w hotelu „Wilga”

Czwartek – 28.08.2014 r.
Godz. 8.00 – 9.00

- dalszy ciąg rejestracji uczestników na kortach K.S. „Nadwiślan”
Kraków ul. Kaletek 20

Godz. 9.00

- uroczyste otwarcie Mistrzostw

Godz. 9.30

- losowanie gier pojedynczych

Godz. 10.00 –19.00

- gry pojedyncze

Godz.10.00 – 13.00

- zgłaszanie par do gier deblowych

Godz.15.00 – 15.30

- losowanie gier deblowych

Godz.15.30 – 19.00

- mecze turniejowe

Godz. 15.00 – 19.00

- szkolenie sesja I – sala hotelu „Wilga”

Godz. 19.30 – 21.30

- plenerowy grill na tarasie klubowym przy kortach K.S. „Nadwiślan”
Kraków ul. Kaletek 20

Piątek – 29.08.2014 r.
Godz. 9.00

- zgłoszenie i losowanie zawodników do turnieju pocieszenia

Godz. 9.00 – 19.00

- mecze turniejowe we wszystkich kategoriach

Godz. 15.00 – 19.00

- szkolenie sesja II – sala hotelu „Wilga”

Godz. 19.00

- nocne zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem

Sobota – 30.08.2013 r.
Godz. 9.00 – 17.00

- półfinały i finały

Godz. 19.00

- uroczyste zakończenie Mistrzostw
- ogłoszenie wyników
- wręczenie pucharów i dyplomów
- bankiet

REGULAMIN MISTRZOSTW
1. Organizatorzy mistrzostw.
Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Krakowie.
2. Miejsce i termin zawodów.
Mistrzostwa odbędą się w Krakowie na kortach klubu sportowego „Nadwiślan” przy ulicy Koletek 20,
w dniach 28 – 30.08.2014 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.
4. System rozgrywek.
Mistrzostwa zostaną rozegrane w grach pojedynczych i podwójnych kobiet i 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 poszczególnych kategoriach 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. 28.08.2014 r.
do godz. 13.00. Losowanie gier podwójnych zostanie przeprowadzone 28.08.2014r. o godz.15.00.
Turniej zostanie rozegrany systemem grupowo – pucharowym do dwóch wygranych setów
od stanu 2-2 w każdym secie.
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.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: asuryjak@op.pl
na specjalnym formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Informacji udzielają: Ryszard Paluch tel. +48 501 572 399 jrpaluch@wp.pl i Elżbieta Biel tel.
+48 604 298 129 bigeo@bigeo.net
Opłatę za udział w turnieju wraz ze szkoleniem w kwocie 450 zł od osoby należy wpłacić dokonując
zgłoszenia na konto Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Krakowie, ul. Straszewskiego 28,
31-113 Kraków, w PKO BP S.A. Oddział 1 w Krakowie, nr konta: 83 1020 2892 0000 5002 0161 4205
(do dnia 25.06.2014 z dopiskiem SZKOLENIE KRAKÓW 2014).
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 25 czerwca 2014 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.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Sekretariat Mistrzostw.
Sekretariat czynny będzie w środę 27 sierpnia 2014 r. w godzinach 16.00 – 20.00 przy recepcji Hotelu
„Wilga” w Krakowie przy ulicy Przedwiośnie 16, a od czwartku 28 sierpnia od godz. 8.00 na tarasie
klubowym przy kortach tenisowych „Nadwiślan” Kraków, ul. Koletek 20.
2. Zakwaterowanie i parking.
Organizatorzy zarezerwowali 50
miejsc noclegowych w trzygwiazdkowym hotelu „Wilga”
położonym przy ulicy Przedwiośnie 16 w Krakowie, w odległości 1400m od kortów. Cena pokoi ze
śniadaniem:
- pokoje jednoosobowe- 180 zł
- pokoje dwuosobowe- 230 zł
- pokoje trzyosobowe- 300 zł
W przypadku większej liczby chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Parking strzeżony na miejscu w cenie 20 zł/doba.
Istnieje możliwość zakwaterowania w innych hotelach, usytuowanych w pobliżu kortów:
- hotel Royal, ul. Św. Gertrudy 26, tel. 12 421 35 00
- hotel Fortuna, ul. Czapskich 5, tel. 12 422 31 43
- hotel Sheraton, ul. Powiśle 7, tel. 12 622 10 00
- hotel Campanile, ul. Św. Tomasza 34, tel. 12 424 26 00
- hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15, tel. 12 422 95 66
Ceny do negocjacji indywidualnie przez uczestników.
3. Wyżywienie
Śniadanie w cenie hotelu, integracyjny grill na tarasie klubowym oraz bankiet w cenie wpisowego.
Pozostałe
posiłki
we
własnym
zakresie.
Czynna
będzie
restauracja
przy kortach tenisowych. Cena obiadu dnia 14 zł.
4. Uwagi.
Organizatorzy proszą o wnoszenie uwag do programu i regulaminu Mistrzostw.
Ewentualne modyfikacje dla osób, które zgłoszą swój udział, będą przesyłane na bieżąco drogą
mailową. Ostateczną wersję programu i regulaminu wraz z wynikami wszystkich dotychczasowych
Mistrzostw, a także najbardziej aktualne informacje organizacyjne w formie papierowej uczestnicy
otrzymają w dniu przyjazdu.
Mile widziane jest zgłoszenie drużyn, debli i mikstów jeszcze przed rozpoczęciem Mistrzostw. Pozwoli
to na zaoszczędzenie cennego czasu organizatorom i uczestnikom w trakcie trwania turnieju.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM
połączone ze szkoleniem na temat:

„Wpływ wywłaszczeń nieruchomości na przebieg procesu inwestycyjnego”
KRAKÓW, 28 – 30 sierpnia 2014
Nazwisko i imię : .................................................................................. PESEL : ...............................................................
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………. Imię ojca: ………………………………………..
Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………….......
Firma : ...............................................................................................................................................................…………….
Telefon służbowy : ........................................……. Telefon domowy (komórkowy) : ……….....................................
Adres do korespondencji :
kod : ...................…. miejscowość : ............................................. ulica i nr : ................................................................
e - mail : ................................................................………..

Hotel 27/28.08 □, 28/29.08 □, 29/30.08 □ , 30/31.08 □ , pokój 1-os. □ , pokój 2 os. □
pokój 3 os. □,
Osoba towarzysząca □, Nie rezerwuję hotelu □
Wybraną opcję zaznaczyć „x”
Koszt udziału w mistrzostwach wynosi 450 zł - wpłata do 25.06.2014.
Koszt udziału w mistrzostwach wynosi 550 zł - wpłata po 25.06.2014.
Bankiet dla osoby towarzyszącej - dodatkowo100 zł.
Grill dla osoby towarzyszącej- 50 zł.
Opłaty należy dokonać do dnia 25 czerwca 2014 roku na konto:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie,
ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków
PKO BP S.A. Oddział 1 w Krakowie, nr konta: 83 1020 2892 0000 5002 0161 4205.
Tytuł wpłaty: SZKOLENIE KRAKÓW 2014 - wpłata za: nazwisko i imię.
Koszty noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu
dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
DANE DO FAKTURY :
Nazwa płatnika ………………………………………………………………………………………………………...
Adres ……………………………………………………………………………………………..…………………….…
NIP …………………………………………
Szkolenie zwolnione jest z podatku VAT.
Rozmiar koszulki ……….
Zgłaszam uczestnictwo w Mistrzostwach
................................................................
data i podpis
Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: asuryjak@op.pl
Ponadto informacji udzielają:
Ryszard Paluch tel. +48 501 572 399, email: jrpaluch@wp.pl
Elżbieta Biel tel. +48 604 298 129, email: bigeo@bigeo.net

