Piłka turniejowa: Pacific

REGULAMIN TURNIEJU TENISOWEGO O PUCHAR POLSKIGO
ZWIĄZKU TENISOWEGO
(26-28 sierpnia 2022)

1.Organizatorem Turnieju Tenisowego o Puchar
Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy.

PZT

jest

2. Celem Turnieju jest integracja i aktywizacja środowiska
dziennikarskiego oraz promowanie gry w tenisa wśród innych grup
zawodowych.
3. Turniej ma charakter otwarty. Prawo uczestniczenia w Turnieju
mają w pierwszej kolejności osoby pracujące i współpracujące z
mediami. Mowa m.in. o dziennikarzach, wydawcach i innych
pracownikach firm i instytucji z branży mediów mogących wykazać
swoje zawodowe, profesjonalne związki (np. publikacje, umowa) ze
środowiskiem dziennikarskim.

4. W Turnieju mogą uczestniczyć jedynie członkowie Stowarzyszenia
(członek rzeczywisty lub wspierający) z opłaconymi składkami za rok
2022. Uczestnicy są proszeni o wypełnienie deklaracji członkowskich.
5. Organizator w miarę wolnych miejsc zaprosi do Turnieju
przedstawicieli zaprzyjaźnionych środowisk tenisowych: m.in. lekarzy,
prawników, aktorów oraz tenisistów-amatorów na zasadach
opisanych w punkcie 4. tego Regulaminu.
6. Planujemy rozegrać następujące turnieje gier podwójnych:
- turnieje debla mężczyzn w kat. +90
- turniej debla mężczyzn w kat. +110 (suma lat obu graczy)
- turniej debla mężczyzna #ProAm (maksymalnie jeden tenisista z
pary jest trenerem bądź byłym zawodnikiem z list PZT
- turniej gry mieszanej – mikst – kat. +80 (amatorzy)
- turniej gry mieszanej – mikst +120 seniors (suma lat pary 120 lat,
młodsza/y z pary +50).*
7. Suma lat w poszczególnych
organizacyjnych może ulec zmianie.

kategoriach

ze

względów

8. W kat. debel +90 oraz mikst, młodszy/a z pary musi mieć
ukończone co najmniej 30 lat. Zasada ta nie dotyczy członków
rzeczywistych Klubu MEDIA (dziennikarzy pracujących w zawodzie).
W kat. +110 oraz mikst +120 seniors młodszy/a z pary musi mieć
ukończone 50 lat.
9. W zależności od frekwencji i możliwości organizacyjnych,
dopuszcza się rozegranie dodatkowych turniejów towarzyszących w
grze pojedynczej.
10. Byli zawodnicy notowani na listach PZT pow. 15. roku życia lub
trenerzy zawodowo związani z tenisem, posiadający licencję
instruktora bądź trenera, mogą wystąpić jedynie w turnieju #ProAm.

11. Każdy z uczestników może wystąpić tylko w jednym Turnieju: w
grze mieszanej albo w grze podwójnej.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do Turnieju
gości specjalnych wskazanych przez sponsorów.
13.Turniej ma charakter towarzyski - w sytuacjach spornych
ostateczną decyzja o dopuszczeniu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia
podejmuje Organizator.
14. Wszystkie mecze rozgrywa się wg reguły „nagła śmierć” przy
równowadze. Mecze z wyjątkiem finałów będą rozgrywane w
formule: 2 sety od 2:2, supertiebreak do 10 przy stanie 1:1 w setach.
Mecz finałowy gramy do dwóch wygranych setów od 0:0, set
finałowy – supertiebreak do 10.
15.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły Turnieju
w zależności od liczby uczestników oraz innych nieprzewidzianych
zdarzeń, w tym warunków pogodowych.
16. Zawodnicy mają maksymalnie 10 minut na rozgrzewkę. Każde
spóźnienie się na mecz ponad 15 minut będzie równoznaczne z
poddaniem meczu bez gry i wpisaniem wyniku 0:6 (2:6 w przypadku
setów rozgrywanych od stanu 2:2). W przypadku rezygnacji z gry w
fazie pucharowej zwycięskiej pary jej miejsce w następnej rundzie
zajmuje para pokonana.
17.Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami gry w tenisa PZT.
Mecze są sędziowane samodzielnie, na sędziego spośród innych
uczestników Turnieju muszą wyrazić zgodę obie strony pojedynku.
18. W razie sporu głos decydujący ma Sędzia Naczelny.
19. Turniej będzie rozgrywany na czterech kortach ziemnych
Akademii Kozerki, ul. Jowisza k/ Grodziska Maz.

20. Poprzez uczestnictwo w Turnieju wszyscy zawodnicy uznają, że
przystępują do niego na własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą
osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę poniesioną przez siebie lub
osoby trzecie, jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania czy
niedopatrzenia. Uczestnicy turnieju poprzez uczestnictwo w turnieju
uznają, że nie będą występować z roszczeniem przeciwko
Organizatorom Turnieju i innym osobom uczestniczącym w Turnieju
w jakimkolwiek charakterze, z wyjątkiem sytuacji, gdy uszczerbek na
zdrowiu lub szkoda materialna będzie wynikiem umyślnego działania
wymienionych wyżej osób lub jednostek.
21. Uczestnicy zobowiązują się zachowywać podstawowe zasady
reżimu sanitarnego na kortach.
22. Uczestnicy Mistrzostw biorą udział w zawodach na własną
odpowiedzialność.
23. Zgłoszenie
Regulaminu.

do

Turnieju

oznacza

akceptację

niniejszego

Klub MEDIA
Informacja nt. przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub MEDIA
2.Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych
3.Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawodów.
4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
5.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania
spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w zawodach: Turniej Tenis.
7. Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich
Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego
osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane
przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych, a także w celach
marketingowych Organizatora oraz sponsorów.

