
Regulamin 

I OTWARTGO  TURNIEJU  TENISOWEGO 

MIEJSKA GÓRKA - CUP 

 

 

CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja gry w  tenisa ziemnego jako aktywnej formy wypoczynku. 

2. Promocja Miejskiej Górki  - miasta przyjaznego dla rozwoju sportu i rekreacji. 

 

II. ORGANIZATORZY 

1. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. 

2. Patronat honorowy: Burmistrz Miejskiej Górki. 

 

III TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin: 29.09.2019 godz. 9.00 

2. Miejsce: Kort nr 1 przy Zespole Szkół w Miejskiej Górce. 

               Kort nr 2 przy Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik” w Miejskiej Górce. 

IV. UCZESTNICY 

1. Turniej tenisowy skierowany jest dla osób powyżej 16 lat, którzy są pasjonatami tej 

popularnej dyscypliny sportowej. 

2. Uczestnicy poniżej 18 roku życia do zawodów dopuszczeni zostaną za pisemną zgodą 

rodziców lub opiekuna prawnego. 

3. Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach: 

* Singiel Kobiet 

* Debel Mężczyzn 

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. System rozgrywania meczów ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszonych 

uczestników turnieju. 

2. Przed meczem każdy zawodnik rozgrzewa się poza kortem. Następnie odbywa się 

losowanie serwisu lub stron. 

3. Mecze rozgrywane są piłkami przygotowanymi przez organizatora. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do udziału w turnieju  przyjmowane będą telefonicznie pod nr 692-622-356 lub 

osobiście na Hali Widowiskowo-Sportowej w Miejskiej Górce do dnia 13 września 2019r 

2. Każdy  uczestnik turnieju zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, 

który jest dostępny na stronie internetowej OKSiAL w Miejskiej Górce   

www.osrodekkultury.info oraz na Hali Widowiskowo-Sportowej w Miejskiej Górce. 

3  Zawodnicy zgłoszeni do turnieju do dnia 23.09.2019 r. zobowiązani  są do wpłacenia          

wpisowego w wysokości 25,00 zł na konto: Bank Spółdzielczy we Wschowie                                    

nr: 45 8669 0001 0023 7389 2000 0004 Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 

Miejskiej Górce ul. Jana Pawła II 6 ,63-900 Miejska Górka z dopiskiem: „Tenis ziemny Miejska 

Górka - Cup”. 

 

VII. NAGRODY 

 

1. Najlepsza trójka uczestników turnieju w kategorii: singiel kobiet i debel mężczyzn otrzyma 

puchary i nagrody rzeczowe. 

http://www.osrodekkultury.info/


2. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy, medale oraz upominki (piłki tenisowe i 

ręcznik z logiem organizatora). 

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje organizator zawodów. 

2. Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników 

powstałe w trakcie turnieju. 

3. Każdy zawodnik zgłaszający się jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść 

przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu 

promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w 

celu promocji turnieju.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 

6. Na czas turnieju w zakresie ubezpieczenia OC i NW uczestnicy turnieju ubezpieczają, się 

sami. 

7. Organizator turnieju zastrzega możliwość rezygnacji z turnieju w przypadku: złych 

warunków pogodowych oraz małej liczby zgłoszonych uczestników. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub 

odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników. 

 

   

 


