
  Regulamin  
Indywidualnego Amatorskiego Turnieju Tenisa 

Ziemnego 
o Puchar Kierownika GOSiR w Mied źnej z/s w Woli 

  
 
1.Organizator  
 Gminny  Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Miedźnej z/s w Woli. 
 
2. Cel Imprezy  

- promocja aktywnego wypoczynku, 
- popularyzacja tenisa ziemnego wśród młodzieży Gminy Miedźna. 
 
3. Termin i miejsce  
Turniej odbędzie się w dniach 17 – 18 maja 2014 r. na korcie „Moje boisko Orlik 2 012” 
przy krytej pływalni w Woli, pocz ątek 8 00. 
 
4. Zgłoszenia i ilo ść uczestników   
Zgłoszenia będą przyjmowane w kasie krytej pływalni w Woli po wypełnieniu formularzu 
zgłoszeniowego do 14 maja 2014r. (włącznie).   
W turnieju mogą brać udział zawodnicy – amatorzy w wieku do lat 18. 
- maksymalna liczba uczestników 16 zawodników,  
- liczy się kolejność zgłoszeń,  
- każdy uczestnik musi posiadać legitymację szkolną bądź dowód osobisty. 
 
6. System gry  
System gry – mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym” do dwóch wygranych 
setów, przy stanie 5 : 5 w secie o wyniku decyduje „tie break”, przy stanie 1 : 1 w setach                
o wyniku decyduje również „tie break”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
sposobu przeprowadzenia turnieju. 
 
7. Losowanie  
Losowanie odbędzie się 15 maja 2014r. o godz. 800 w GOSiR, przybliżone godziny 
rozgrywania meczy zostaną umieszczone na stronie internetowej www.basen.miedzna.pl    
 
8. Nagrody  
Dla finalistów gier w Turnieju – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. 
 
9. Postanowienia ko ńcowe 
 - uczestnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt, 
-  przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych turniej może zostać odwołany, 
-  we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów, 
- zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTZ. 
 
Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 519347291  
lub email basen@miedzna.pl   
 
 
 

ZAPRASZAMY 
 
 
 
 
 
 
 



Indywidualny Formularz Zgłoszeniowy  
do uczestnictwa w Indywidualnym Amatorskim Turnieju  Tenisa 

Ziemnego 
o Puchar kierownika GOSiR w Mied źnej z/s w Woli  

 
 

 
Gminy O środek Sportu 

i Rekreacji w Mied źnej z/s w Woli  

 
ul. Pszczy ńska 9 

43 – 225 Wola  

Imię i Nazwisko: Nazwa Szkoły: 

Miejscowość: Data zgłoszenia: 

Wiek: Podpis uczestnika: 

 
 
 
 
Zgoda Rodziców / prawnych opiekunów 
 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Turnieju Tenisa 
Ziemnego na moją własną odpowiedzialność i nie będę wnosił żadnych 
roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń 
losowych podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że znany jest 
mi regulamin Turnieju.  

2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez organizatorów 
Turnieju w zakresie koniecznym do obsługi Turnieju. 
 
 

 
           ........................................ 
        Podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 


