
Regulamin  

TENISOWYCH MISTRZOSTW WYSZKOWA POD 

PATRONTEM BURMISTRZA 

 

1. Cel imprezy: 

     Integracja społeczności lokalnej 

 Popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu 

 Promocja zdrowego stylu życia 

 

2. Organizator: 

 Tenis w Rybienku Leśnym – Krzysztof Kluczkowski 

 

3. Patronat: Burmistrz Wyszkowa 

 

4. Termin i miejsce: 

 10 sierpnia 2019 r. (sobota) godz. 9:00 

 Rybienko Leśne, ul. Powstańców 20 

 

5. Zasady uczestnictwa: 

 

 Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do czwartku 8.08.2019 do godziny 20:00 

na stronie https://www.teniswrybienku.pl/turnieje-2019 

 W Mistrzostwach mogą brać udział tylko mieszkańcy powiatu Wyszkowskiego 

 Wpisowe do turnieju wynosi 30 zł od osoby. W ramach wpisowego gracze biorący 

udział w turnieju, mogą skorzystać z przekąski w postaci grilla oraz napojów.  

 Przystępujący do rywalizacji w turnieju oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju, świadomie i na własne ryzyko decydują 

się na udział, 

 Uczestnicy, dostosowują się do poleceń sędziów. 

 Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym. Oznacza to że przegrywający 

odpada (dla graczy którzy przegrają pierwszy mecz, w niedziele zostanie 

udostępniony kort do rozegrania turnieju pocieszenia), a zwycięzca przechodzi do 

kolejnej rundy. 

 Mecze pierwszej rundy będą rozgrywane do jednego seta do 6 gemów. Mecze 

ćwierć-fiałowe oraz pół-finałowe rozgrywane będą do jednego długiego seta do 9 

gemów z założeniem, że przy stanie równowagi w każdym gemie gramy 

decydujący punkt.  

 Mecz finałowy zostanie rozegrany do dwóch setów do 6 gemów. W przypadku 

remisu po dwóch setach zostanie rozegrany super-tiebreak do 10 punktów.  

 Mecze sędziują gracze którzy przegrali swój pojedynek. 

 Turniej rozgrywany będzie piłkami marki Yonex 

https://www.teniswrybienku.pl/turnieje-2019


 

 

6. Nagrody: 

 Gmina Wyszków oraz sponsorzy firma Auto Sztych, Alter-Bud, oraz kultowe 

zapiekanki.pl ufundowali nagrody o łącznej wartości 1800 zł  

 

7.   Postanowienia końcowe: 

 Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania elementarnych zasad kultury i 

szacunku. Za znieważenie sędziego, innego zawodnika lub kibiców, sędziemu 

przysługuje prawo dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny. 

 Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani  są  do posiadania na sobie 

koszulek.  

 Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas turnieju.  Każdy uczestnik jest 

zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując 

oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy 

medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 

udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 

ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), 

a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w 

zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, 

czynniki ryzyka.  

 Podpisanie oświadczenia  o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik 

rozważył i ocenił zakres  i charakter ryzyka wiążącego się  z udziałem w turnieju, 

startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.                                                                                                                                                                             

Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne 

i nieodwołalne. 

 Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego  

Regulaminu oraz instrukcji i nakazów wydawanych przez Organizatora. 

 Zapisując się do udziału w  turnieju, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i 

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w 

formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej 

licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: 

utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do 

pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez 

Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom turnieju na 

promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie,  na stronach 

internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.                                                                               

Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla 

potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora oraz 

przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego 

danych oraz ich poprawiania. 



 W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie, „rozstrzygający 

głos” należy do Organizatora. 

 Gracze zobowiązują się do dobrej zabawy ;-)  


