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Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Ostrołęckiego Stowarzyszenia 
Tenisowego nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 r. 

 
 

REGULAMIN TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ OSTROŁĘCKIE STOWARZYSZENIE TENISOWE 
 

Rozdział 1 – Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
 

1. Organizatorem wszystkich turniejów tenisowych (singlowych i 
deblowych) do których zastosowanie ma niniejszy regulamin jest 

Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (dalej OST). 
2. Turnieje odbywają się zgodnie z terminarzem uchwalonym przez 

Zarząd OST w miejscu i czasie w nim oznaczonym. 
3. Turnieje odbywają się na obiektach sportowych przystosowanych i 

przeznaczonych do gry w tenisa ziemnego wyznaczonych przez 
organizatora. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji losowych, niezależnych od 

organizatora uniemożliwiających przeprowadzenie turnieju na 
danym obiekcie, Dyrektor turnieju może zarządzić przeniesienie 

turnieju na inny termin lub obiekt spełniający warunki wskazane w 
pkt 3, a w uzasadnionych przypadkach zarządzić odwołanie turnieju. 

5. Mecze turniejowe rozgrywane są zgodnie z Przepisami Gry w Tenisa 
Polskiego Związku Tenisowego z uwzględnieniem postanowień 

niniejszego regulaminu. 
 

 
§ 2 

 
1. Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe organizuje turnieje tenisa 

ziemnego w następujących kategoriach: 
 Turnieje singlowe - OPEN 

 Turnieje deblowe - OPEN 

 Turnieje dla dziewcząt i chłopców 
 Turnieje MASTERS 

 Turnieje juniorskie do lat 18 
2. Turniejom OPEN nadaje się rangę I lub II. 

3. Turnieje w kategorii OPEN są ogólnodostępne dla osób (kobiet i 
mężczyźni) (dalej zawodnicy) którzy ukończyli co najmniej 15 lat i 

dokonali zgłoszenia do turniejów zgodnie z niniejszym regulaminem. 
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4. W turniejach OPEN mogą wziąć udział osoby poniżej 15 roku życia 

wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
5. Turnieje w kategorii MASTERS są organizowane dla ośmiu 

zawodników oraz sześciu par deblowych najwyżej sklasyfikowanych 
w rankingach OPEN. 

6. Turnieje w kategorii dziewcząt i chłopców są ogólnodostępne dla 
zawodników i zawodniczek którzy nie ukończyli 16 roku życia. 

Dyrektor turnieju może dokonać podziału zawodników na 
poszczególne grupy wiekowe. 

7. Turnieje juniorskie do lat 18 są ogólnodostępne dla osób które w 
dniu zawodów nie ukończyły 18 roku życia. 

 
§ 3 

 
1. Zarząd OST na posiedzeniu dokonuje wyboru Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora poszczególnych turniejów spośród członków 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub spośród innych członków 
Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego. 

2. Dyrektor turnieju oraz Zastępca Dyrektora turnieju odpowiada za 
plan gier, należyty przebieg, zarządzanie oraz bieżące sprawy 

turnieju. 
3. Dyrektor turnieju lub Zastępca Dyrektora turnieju rozstrzyga 

wszelkie spory powstałe w trakcie turnieju. 
4. Dyrektor turnieju może wyznaczyć inne osoby do pomocy przy 

wykonywaniu zadań określonych w pkt. 2. 
 

 
 

Rozdział II – Zgłoszenia do turniejów, losowanie oraz przebieg 
gier. 

 

§ 4 
 

1. Zgłoszenia do turniejów OPEN muszą być dokonane w terminie do 2 
dni do godz. 21 przed dniem rozpoczęcia turnieju. 

2. Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, wiadomości tekstowej oraz telefoniczne na numer 

telefonu oraz adres mailowy podany przez organizatora. 
3. Zgłoszenia do turniejów dziewcząt i chłopców muszą być dokonane 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju do godz. 9:00 w miejscu 
rozegrania turnieju. 

4. Zgłoszenia do turniejów muszą zawierać: imię i nazwisko oraz 
numer telefonu kontaktowego. 

5. Zgłoszenia złożone bez zachowania terminów wskazanych w pkt. 1 i 
3 nie będą uwzględniane. 

 

§ 5 
 

1. Rezygnacji z udziału w turnieju można dokonać za pośrednictwem 
środków określonych w § 4 pkt. 2 bez konsekwencji najpóźniej na 

dzień przed dniem rozpoczęcia turnieju do godz. 14. 



2. Z przyczyn losowych i niezależnych od zawodnika każdy z 

uczestników może zrezygnować z udziału w turnieju informując 
telefonicznie Dyrektora Turnieju lub Zastępcę Dyrektora turnieju nie 

później niż na 30 min. przed godziną rozpoczęcia gry określoną w 
planie gier. 

3. W przypadku nie zachowania warunków rezygnacji określonych w § 
5 pkt 1 i 2 zawodnik zostanie ukarany odjęciem pięciu (5) punktów z 

klasyfikacji rankingu OPEN. 
4. W przypadku dokonania przez zawodnika trzykrotnych uchybień 

określonych w punkcie poprzedzającym, zawodnik nie zostanie 
dopuszczony przez organizatora do kolejnego turnieju w którym 

zgłosi chęć uczestnictwa. 
 

§ 6 
 

1. Turnieje rozgrywane są w systemie pucharowym lub grupowym. 

2. W systemie pucharowym turnieje rangi I rozgrywane są według 
drabinki na 32 zawodników, natomiast turnieje rangi II według 

drabinki na 24 zawodników. 
3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidziana w 

drabince, Dyrektor turnieju może zarządzić zamknięcie drabinki 
turniejowej, powiększenie drabinki turniejowej lub o rozegraniu 

meczów eliminacyjnych. Mecze eliminacyjne zostaną rozegrane w 
pierwszej kolejności pomiędzy zawodnikami niesklasyfikowanymi w 

rankingach OPEN, następnie spośród zawodników nierozstawionych 
wyłonionych w drodze losowania. 

4. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób Dyrektor turnieju 
może dokonać zmniejszenia drabinki turniejowej. 

5. W turniejach halowych maksymalna ilość zawodników mogących 
wziąć udział w turnieju to 32. O zapisie do turnieju decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

6. W systemie grupowym o podziale i liczebności grup decyduje 
organizator lub Dyrektor turnieju. 

7. O systemie rozgrywek decyduje organizator lub Dyrektor turnieju. 
 

§ 7 
 

1. Losowanie par turniejowych w turniejach OPEN odbywa się w 
terminie 1 dnia przed dniem rozpoczęcia turnieju do godz. 16. 

2. W turniejach rangi I rozstawionych jest ośmiu 
zawodników/zawodniczek, a w turniejach rangi II czterech 

zawodników/zawodniczek najwyżej sklasyfikowanych zgodnie z 
rankingiem OPEN. 

3. Wyniki losowania par turniejowych oraz drabinka turniejowa zostaną 
opublikowane w dniu losowania najpóźniej do godz. 20 na stronie 

internetowej oraz na profilach społecznościowych OST. 

 
 § 8 

 
1. Mecze turniejowe rozgrywane są w systemie: 

 Do dwóch wygranych setów 



lub 

 Do dziewięciu wygranych gemów. 
2. W przypadku remisu w setach w systemie dwusetowym lub remisu 

w gemach po 8 w systemie do dziewięciu wygranych gemów, 
rozegrany zostanie gem super tiebreake do 10 wygranych punktów, 

który wyłoni zwycięzcę. 
3. O systemie rozgrywania meczów turniejowych decyduje organizator 

lub Dyrektor turnieju. 
4. Dyrektor turnieju lub Zastępca Dyrektora turnieju może po 

konsultacjach z zawodnikami wyznaczyć sędziego do sędziowania w 
konkretnym meczu. Decyzje sędziego w meczu są niepodważalne. 

 
§ 9 

 
1. Zawodnik rozgrywa mecze zgodnie z planem gier ustalonym przez 

Dyrektora turnieju lub organizatora. 

2. Zawodnik musi stawić się najpóźniej na 15 minut przed godziną 
rozegrania meczu określoną w planie gier w miejscu rozgrywania 

turnieju. 
3. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut od godziny rozegrania 

meczu, zawodnik zostaje ukarany walkowerem. 
4. Zawodnikom przysługuje 5 min. rozgrzewki na korcie przed 

rozegraniem meczu 
 

§ 10 
 

1. Podczas turnieju oraz rozgrywania meczów zawodnik obowiązany 
jest do zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, 

przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad kultury, 
szacunku i poszanowania godności innych osób. 

2. Podczas turnieju oraz rozgrywania meczów zabrania się: 

 Używania obraźliwych gestów, słów, obrazy czynnej 
 Nadużycia piłek, rakiety, innego sprzętu 

3. W przypadku naruszenia zasad określonych w pkt. 1 i 2 zawodnik 
zostanie ukarany przez sędziego, Dyrektora turnieju lub Zastępcę 

Dyrektora turnieju w następujący sposób: 
 pierwsze naruszenie – ostrzeżenie  

 drugie naruszenie – utrata punktu 
 trzecie naruszenie – utrata gema 

 następne naruszenie – dyskwalifikacja 
 

 
 

Rozdział III - Rankingi i punktacja, wpisowe. 
 

§ 11 

 
1. Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe prowadzi ranking zawodników 

OPEN oraz ranking Deblistów OPEN. 
2. Punktacja do rankingów przyznawana jest za osiągnięcie 

poszczególnych rund turniejowych zgodnie z poniższą tabelą: 



 

Miejsce w turnieju Ranga turnieju 

I II 

Zwycięstwo 20 18 

Finał 16 14 

Półfinał 12 10 

Ćwierćfinał 8 6 

II Runda 6 4 

I Runda 4 2 

 

§ 12 
 

1. Zawodnik zgłaszający się do turnieju zobowiązany jest uiścić 
wpisowe przed przystąpieniem do gry do rąk Dyrektora turnieju lub 

Zastępcy Dyrektora turnieju lub innej osoby do tego wyznaczonej 
przez organizatora lub Dyrektora turnieju. 

2. Wpisowe dla członków OST w turniejach OPEN wynosi 10 zł w 

turniejach rangi II i 15 zł w turniejach rangi I. Dla pozostałych 
uczestników wpisowe wynosi 20 zł w turniejach rangi II oraz 25 zł w 

turniejach rangi I. 
3. W turniejach juniorskich oraz w turniejach dla dziewcząt i chłopców 

wpisowe wynosi 6 zł dla członków OST i 8 zł dla pozostałych 
uczestników. 

 
 

Rozdział IV – Postanowienia końcowe. 
 

§ 13 
 

1. Każdy z zawodników zgłaszający swój udział w turniejach 
organizowanych przez OST jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z 

treścią niniejszego regulaminu i akceptuje go w całości. 

2. Każdy z zawodników obowiązany jest do przestrzegania zasad BHP 
oraz wewnętrznych regulaminów obiektów na których rozgrywane są 

turnieje. 
3. Każdy z zawodników zgłaszający się do turnieju obowiązany jest 

posiadać we własnym zakresie sprzęt tenisowy (rakiety, obuwie) 
umożliwiające grę. 

4. Piłki tenisowe którymi rozgrywany jest turniej zapewnia organizator. 
5. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek 

nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie w tym zakresie zawodnik 
może zawrzeć we własnym zakresie. 

6. Każdy z zawodników zgłaszający swój udział w turniejach wyraża 
zgodę na nieodpłatne publikowanie materiałów foto i 

audiowizualnych z przebiegu turniejów na stronie internetowej oraz 
profilach społecznościowych OST. 

 

 
 

Zarząd Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego. 
 


