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REGULAMIN 
TURNIEJÓW TENISOWYCH 

rozgrywanych na kortach Ogniska TKKF "SKANDA" w sezonie 2019 

 

 

1. ORGANIZATOR 

- Ognisko TKKF "SKANDA" w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 12 A (ZARZĄD OGNISKA) 

 

2. CEL 

- popularyzacja tenisa ziemnego w społeczeństwie, 

- promocja miasta i województwa, 

- organizacja aktywnego wypoczynku. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

- w turniejach mogą uczestniczyć amatorzy, w tym byli zawodnicy zarejestrowani w PZT (po upływie 

3-letniej karencji); za zgodą organizatora możliwe jest dopuszczenie juniorów zarejestrowanych w 

PZT, których maksymalny wiek określa się na 14 lat (rocznik 2005 i młodsi); 

- przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z potwierdzeniem spełniania przez uczestnika warunków 

dotyczących karencji. Organizator zastrzega sobie prawo losowego weryfikowania tych danych, a 

udzielenie fałszywych informacji jest równoznaczne z dyskwalifikacją we wszystkich imprezach 

sezonu.   
 

4. PIŁKI 

- turnieje będą rozgrywane piłkami będącymi aktualnie w dyspozycji organizatora. W załączniku do 

niniejszego regulaminu będzie określona liczba piłek, zależna od liczby zawodników, przewidziana 

do wykorzystania w turnieju. Uczestnicy, którym nie odpowiada jakość piłek dostarczonych przez 

organizatora, mogą rozegrać spotkanie własnymi piłkami (wymagana zgoda obydwu zawodników). 

 

 5.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 

- zapisy do turniejów są przyjmowane w dniu imprezy w godz. 8.00-9.15, a w październiku – w godz. 

9.00-10.15. Losowanie gier odbywa się bezpośrednio po zamknięciu listy uczestników o godz. 9.15 

(w październiku 10.15) i obejmuje zawodników, którzy opłacili wpisowe. Po losowaniu następuje 

rozpisanie i ogłoszenie kolejności gier. Gry rozpoczynają się o godz. 9:30 (w październiku 10:30), 

 

- w wyjątkowych przypadkach możliwe jest dopuszczenie zawodnika do turnieju po przeprowadzeniu 

losowania, pod warunkiem, że pozostało w drabince turniejowej wolne miejsce (np. w związku z 

nieparzystą liczbą uczestników), a spóźniony zawodnik nie byłby rozstawiony w turnieju. Spóźniony 

zawodnik będzie umieszczany w wolnej pozycji w drabince, a w przypadku kilku spóźnionych 

zawodników przeprowadza się dla nich dodatkowe losowanie decydujące o pozycji w drabince. 

Dopuszczenie do gry spóźnionego zawodnika wymaga zgody jego potencjalnego przeciwnika, 
 

- turnieje w grze pojedynczej co do zasady trwają dwa dni, w grze podwójnej – jeden dzień, 

 

- gry prowadzone są przy świetle dziennym, chyba że obie strony wyrażą zgodę na grę przy sztucznym 

oświetleniu, 

 

- rozgrywki co do zasady toczą się według rozlosowanej drabinki turniejowej, za wyjątkiem: 

* turniejów o obsadzie poniżej 5 zawodników lub par, rozgrywanych w formule „każdy z każdym”; 

* turniejów o obsadzie 5-7 zawodników lub par, w których organizator po konsultacji z zawodnikami 

określa formułę drabinki lub tabeli „każdy z każdym”, w tym ostatnim przypadku odpowiednio: w 

jednej grupie (5 zawodników lub par) albo dwóch grupach (6-7 zawodników lub par); 

* turnieju Masters Grand Prix Skandy w grze pojedynczej; 

* turnieju „Rosyjska Ruletka”, 

 

- w rozgrywkach prowadzonych systemem „każdy z każdym” o kolejności w grupie decyduje liczba 

wygranych spotkań, a w przypadku równej liczby zwycięstw – bezpośredni mecz; jeśli taka samą 

liczbę zwycięstw osiągnęło trzech lub więcej uczestników lub par, tworzona jest dodatkowa tabela 
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spotkań między zainteresowanymi, w której o kolejności decydują: 1. liczba zwycięstw, 2. stosunek 

setów, 3. stosunek gemów, 4. stosunek setów w całej grupie (turnieju), 5. stosunek gemów w całej 

grupie (turnieju), 6. wyższy aktualny ranking,   

 

- zawodnik ma obowiązek rozegrania 3 pojedynków w jednym dniu (w grze podwójnej – 4 spotkań) i 

przysługuje mu minimum 30 minut przerwy pomiędzy spotkaniami. Dopuszczalne jest rozegranie 

czwartego meczu zawodnika w grze pojedynczej za jego zgodą. Organizatorowi przysługuje 

ostateczna decyzja w tym zakresie w zależności od liczby uczestników i warunków atmosferycznych, 
 

- spotkania muszą być rozgrywane zgodnie z planem gier jedno po drugim bez zwłoki. Organizator 

zastrzega sobie prawo ukarania walkowerem zawodnika, który nie stawi się do gry w ciągu 15 minut 

od jej wywołania. W przypadku gier rozpoczynających turniej organizator deklaruje dołożenie starań 

o uwzględnienie potrzeb uczestników zgłaszanych przed losowaniem gier odnośnie do 

indywidualnych możliwości czasowych, niemniej z uwagi na okoliczności obiektywne (sprzeczność 

interesów kilku uczestników, układ drabinki turniejowej, względy pogodowe) nie gwarantuje ich 

spełnienia, 
 

- w przypadku rozpoczęcia turnieju i jego przerwania z powodu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych turniej jest kontynuowany, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Dokończenie 

przerwanego turnieju powinno nastąpić w ciągu jednego tygodnia, a najpóźniej – do dnia 

poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego turnieju tego samego cyklu. Organizator koordynuje 

dokończenie turnieju, w tym może wyznaczyć obowiązkowe terminy i nakładać karę walkowera w 

przypadku niepodjęcia gier. Dopuszczalne jest rozgrywanie zaległych spotkań poza kortami Ogniska, 

za zgodą i na koszt uczestników, 

 

- w turnieju głównym mecze toczone są co do zasady do dwóch wygranych setów, z rozstrzygającym 

supertie-breakiem do dziesięciu wygranych punktów zamiast seta trzeciego, za wyjątkiem: 

* finału turnieju, rozgrywanego do dwóch wygranych pełnych setów, z tie-breakiem w każdym secie 

(nie dotyczy rozgrywek seniorów w kategoriach wiekowych); 

* I rundy turnieju z obsadą przekraczającą 32 zawodników, rozgrywanej w formule jednego długiego 

seta do dziewięciu wygranych gemów (best-of-nineteen); 

* turniejów o obsadzie poniżej 6 zawodników lub par, w których organizator zdecyduje się na formułę 

„każdy z każdym”, rozgrywanych w formule jednego seta – do dziewięciu (best-of-nineteen) lub 

sześciu (best-of-thirteen) wygranych gemów, z tie-breakiem odpowiednio przy stanie 8:8 lub 6:6; 

* turnieju „Rosyjska Ruletka”, rozgrywanego w formule „każdy z każdym” do dwóch (best-of-three) 

lub trzech wygranych (best-of-five) tie-breaków. 

Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia innej formuły rozgrywek ze względu na warunki 

atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności po konsultacji z uczestnikami. 

 

- w turnieju pocieszenia mecze toczone są co do zasady w formule jednego długiego seta do dziewięciu 

wygranych gemów (best-of-nineteen), z tie-breakiem przy stanie 8:8. Przy niewysokiej obsadzie i woli 

zawodników możliwe jest rozgrywanie spotkań w dłuższych formułach, 

  

             - podstawą rozstawienia w turniejach w grze podwójnej jest suma punktów zgromadzonych przez parę 

w bieżącej klasyfikacji Grand Prix Skandy w grze podwójnej, a w pierwszym turnieju sezonu – w 

deblowej klasyfikacji końcowej zeszłego roku; 

 

- podstawą rozstawienia w turniejach Grand Prix Skandy w grze pojedynczej jest klasyfikacja 

krocząca, uwzględniająca osiem ostatnich turniejów Grand Prix 2018 lub Grand Prix Skandy 2019, a 

w pierwszym turnieju sezonu – klasyfikacja końcowa Grand Prix Skandy 2018; 

 

- podstawą rozstawienia w turniejach seniorów w kategoriach wiekowych, w tym w turnieju Masters 

seniorów Olsztyna, są bieżące klasyfikacje poszczególnych kategorii, przy czym pierwszy turniej 

przeprowadzony zostaje bez rozstawień; 

 

- pozostałe turnieje, z wyłączeniem turnieju Masters Grand Prix Skandy w grze pojedynczej, 

przeprowadzane zostają bez rozstawień; 
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- przy liczbie do 15 uczestników lub par rozstawia się 2, a przy liczbie powyżej 15 uczestników lub 

par – 4 uczestników lub par; powyższe ustalenia dotyczą również turnieju pocieszenia; 

 

- w turnieju Masters Grand Prix Skandy w grze pojedynczej uczestniczy ośmiu najlepszych 

zawodników klasyfikacji Grand Prix Skandy w grze pojedynczej. Udział w turnieju powinien zostać 

potwierdzony do czwartku poprzedzającego początek rozgrywek. W przypadku braku potwierdzenia 

bądź rezygnacji do udziału w turnieju zapraszany jest kolejny sklasyfikowany zawodnik. Warunkiem 

udziału w Masters jest wystąpienie w minimum trzech turniejach Grand Prix Skandy w sezonie. 

Rozgrywki w pierwszej fazie toczą się systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach, wyłanianych 

drogą losowania z par 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 (cyfry odpowiadają pozycjom uczestników w rankingu Grand 

Prix Skandy w grze pojedynczej). W drugiej fazie po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy 

tworzy pary półfinałowe według schematu 1A-2B, 1B-2A (litery oznaczają przynależność do grupy, 

cyfry – pozycję w grupie), a zwycięzcy półfinałów spotykają się w finale; 

 

- w turnieju Masters Seniorów Olsztyna prawo udziału mają wyłącznie zawodnicy, którzy wystąpili w 

minimum trzech turniejach seniorów w sezonie w jednej kategorii; turniej rozgrywany jest w sposób 

analogiczny do pozostałych turniejów cyklu; 
 

- turnieje w grze podwójnej tworzą klasyfikację indywidualną Grand Prix Skandy w grze podwójnej; 

 

- turniej Rosyjska Ruletka przeprowadzany jest w formie rywalizacji na tie-breaki; w przypadku liczby 

uczestników do 8 włącznie – systemem „każdy z każdym” do trzech wygranych tie-breaków (best-of-

five); w przypadku liczby uczestników 9-12 – systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych tie-

breaków (best-of-three); w przypadku liczby uczestników 13-16 – w dwóch dobranych losowo 

grupach (bez rozstawień) systemem „każdy z każdym” do trzech wygranych tie-breaków, z awansem 

dwóch najlepszych graczy z obu grup do półfinałów (A1-B2, B1-A2) i dalszą grą systemem drabinki; 

w przypadku liczby uczestników powyżej 16 – w dwóch dobranych losowo grupach (bez rozstawień) 

systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych tie-breaków, z awansem dwóch najlepszych graczy 

z obu grup do półfinałów; w obu ostatnich przypadkach rywalizacja od półfinałów prowadzona jest 

do trzech wygranych tie-breaków; z uwagi na jesienny termin turnieju i możliwe perturbacje 

pogodowe, organizator zastrzega możliwość zmian i doboru krótszej formuły turnieju po konsultacji 

z uczestnikami. 
 

 

6. SĘDZIOWIE 

 

 - spotkania w turnieju są rozgrywane bez udziału sędziego wyznaczonego przez organizatora. Sprawy 

sporne rozstrzyga przedstawiciel organizatora prowadzący turniej, a jeśli jest on stroną w takiej sprawie – 

inny uczestnik turnieju wskazany wspólnie przez obie strony. 
 

 

7. POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE 

- w turniejach obowiązują zasady regulaminu korzystania z obiektów TKKF "SKANDA", 

- obowiązki zawodnika określa Kodeks PZT, 

- przypadki naruszenia Kodeksu PZT w czasie trwania zawodów będą karane zgodnie z narastającym 

systemem kar porządkowych: 

a) pierwsze wykroczenie - upomnienie 

b) drugie wykroczenie – ostrzeżenie (nagana) 

c) trzecie wykroczenie – odebranie punktu 

        d) czwarte wykroczenie – dyskwalifikacja. 

 

8. ZASADY PUNKTACJI TURNIEJÓW 

- prowadzone są odrębne klasyfikacje Grand Prix Skandy turniejów w grze pojedynczej i podwójnej 

oraz turniejów seniorów w grze pojedynczej (w kategoriach powyżej 50 lat i open); 
- turniej zalicza się do punktacji generalnej, gdy uczestniczy w nim minimum trzech uczestników lub 

trzy pary; 
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- w przypadku oddania meczu walkowerem zawodnik zachowuje punkty zdobyte wcześniej, 

- turniej Masters Grand Prix Skandy w grze pojedynczej stanowi podsumowanie cyklu Grand Prix 

Skandy i nie wchodzi w skład klasyfikacji. 

 
                     PUNKTACJA (DRABINKA TURNIEJOWA) 
  

Turniej główny Turniej pocieszenia 

I miejsce 48 pkt. I miejsce 16 pkt. 

II miejsce 40 pkt. II miejsce 12 pkt. 

III miejsce 36 pkt. III miejsce 8 pkt. 

III-IV miejsce (bez gry o III miejsce) 34 pkt. III-IV miejsce (bez gry o III miejsce) 7 pkt. 

IV miejsce 32 pkt. IV miejsce 6 pkt. 

V-VIII miejsce 24 pkt.  
IX-XVI miejsce 16 pkt. 

XVII-XXXII miejsce (pod warunkiem 

jednego wygranego meczu) 

8 pkt. 

wyłącznie udział w turnieju 4 pkt. 

 

PUNKTACJA (SYSTEM „KAŻDY Z KAŻDYM”) 

 

Turniej główny Turniej pocieszenia 

I miejsce 48 pkt. jak w systemie drabinki turniejowej 

II miejsce 40 pkt.  

III miejsce 36 pkt. 

IV miejsce 32 pkt. 

V miejsce 28 pkt. 

VI miejsce 24 pkt. 

VII miejsce 20 pkt. 

 

 

9. NAGRODY 

- organizator dąży do zapewnienia upominków rzeczowych i pamiątek sportowych dla najlepszych 

uczestników turnieju. Wysokość puli nagród uzależniona jest od środków pozyskanych od sponsorów 

i może różnić się w poszczególnych turniejach. Niezależnie od zasady nagradzania czołowych miejsc, 

w porozumieniu ze sponsorem organizator dopuszcza formułę losowania upominków między 

wszystkimi uczestnikami turnieju. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- przez cały czas trwania turnieju na tablicy klubowej wywieszona jest drabinka turniejowa, 

uzupełniana na bieżąco wynikami, oraz kolejność gier. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego 

pilnowania ogłoszonej kolejności gier, 

- zawodnik wygrywający grę jest zobowiązany do zwrotu piłek prowadzącemu turniej oraz podania 

wyniku spotkania, 

- w przypadku nie zgłoszenia się do gry rozlosowanego zawodnika wpisowe nie podlega zwrotowi, 

- zawodnicy proszeni są o ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych na płycie kortów, 

- obsługa techniczna kortu odbywa się we własnym zakresie (polewanie kortu, zaszczotkowanie kortu 

po meczu, przeszczotkowanie linii przed i w czasie gry), 

- przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, 

- udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na udostępnienie nazwiska i wizerunku w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących turnieju; 

- wszelkie uwagi dotyczące organizacji turniejów należy kierować do prowadzącego turniej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

                                                                         ZARZĄD OGNISKA TKKF „SKANDA” 


