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                                           Regulamin turnieju ŁÓDŹ BIZNES OPEN – 2013. 

 

1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z niniejszym regulaminem opartym na Kodeksie Postępowania 

Zawodnika oraz Przepisach Gry w Tenisa. 

2. Wszystkie mecze będą rozgrywane na kortach ceglanych, chyba żę zmianę miejsca i 

nawierzchni wymuszą złe warunki pogodowe (przeniesienie do hali). 

3.Losowanie turnieju odbędzie się po zamknięciu listy zgłoszeń. Plany gier zostaną udostępnione w 

internecie. 

4. Każdy zawodnik musi być dyspozycyjny w ciągu całego czasu trwania turnieju. W interesie 

zawodnika leży sprawdzenie godziny własnego meczu (aktualizacja danych w internecie na 

bieżąco).W przypadku jakiejkolwiek zmiany zawodnik będzie powiadomiony poprzez SMS, o ile nie 

będzie obecny w danej chwili na kortach (powiadomienie osobiste). 

5. W trakcie rozgrywek wymagany jest strój sportowy i przepisowe obuwie tenisowe. 

6. .Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze turnieju co najmniej 15 minut przed 

swoim meczem. Zawodnik, który nie jest gotowy do gry w ciągu 15 minut od wywołania może być 

zdyskwalifikowany niezależnie od przyczyny niepojawienia się na korcie. 

7. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym, dwa pełne sety plus super tie-break zamiast 

trzeciego seta (w razie konieczności). Dotyczy to również gier podwójnych - mecze rozgrywane są w 

formule 2 pełnych setów + super tie-break, gemy rozgrywane są systemem NO-AD. Organizator 

dopuszcza rozgrywanie meczów w formule skróconych setów (od stanu 2:2), o 

czym zawodnicy będą poinformowani. 

8. Ostateczną decyzję w przypadku sporów w grze podejmuje Sędzia Naczelny. 
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9.Turniej zaliczany jest do kalendarza imprez “ atp.” rozgrywany zgodnie z jego regulaminem oraz 

punktacją. Informacje o turnieju dostępne na stronach www.atp.org.pl oraz www.lodzbiznesopen.pl. 

10. Wszystkie kwestie nie obejmowane przez regulamin rozstrzyga organizator. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie i regulaminie imprezy oraz skrócenie 

turnieju w przypadku niezakwalifikowania się wystarczającej liczby zawodników oraz zmianę terminu 

w przypadku niemożności odbycia się imprezy.  

12. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i powinni posiadać stosowne 

ubezpieczenie, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody.  

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do celów 

marketingowych organizatora, udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu. 

14. Wysłanie zgłoszenia jest jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu,  

15. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego w wysokości 100 zł. 

 

Kontakt do sędziego głównego – Filip Zawada tel. 513 153 496. 

 

 

                                                                                                        Życzymy wielu sportowych wrażeń 

 

 

http://www.atp.org.pl/
http://www.lodzbiznesopen.pl/

