
REGULAMIN GRAND PRIX RUMI AMATORÓW W TENISIE ZIEMNYM 

                                                                        Edycja   44 - 2020 rok                       

 

 

I. Cel zawodów: Popularyzacja Tenisa Ziemnego oraz uatrakcyjnienie czasu wolnego                    

dla mieszkańców Województwa Pomorskiego 

                      

II. Miejsce rozgrywania turnieju: Korty TKKF Orzeł Rumia ul. Mickiewicza 43 

 

III. Organizatorzy: MOSiR Rumia i TKKF Orzeł Rumia 

 

IV. Terminy Turniejów: 16-17.05; 6.-7.06; 20-21.06; 1-2.08, 22-23.08.2020 

Uwaga ! Zapisy do turnieju odbywać się będą telefonicznie w przeddzień rozpoczęcia się   

turnieju tj. w piątek do godziny 14.00 u gospodarza obiektu tel. 607 374 034. Drabinki oraz 

plan gier dostępny będzie w każdy piątek przed turniejem około godziny 20.00 na stronie 

internetowej www.BodyClub.com.pl 
         

V. Pozostałe postanowienia regulaminu zgodne z regulaminem cyklu turnieju ZIAJA 

GRAND PRIX WYBRZEŻA o Puchar Dziennika Bałtyckiego. 

 

VI. Charakterystyka imprezy: 

 

1.  Grand Prix Rumi Amatorów  w Ramach Grand Prix Wybrzeża jest cyklem otwartych turniejów 

tenisowych dla amatorów, rozgrywanych w ciągu całego roku kalendarzowego. 

2. W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z wyłączeniem zawodników w wieku powyżej 14  

lat wyczynowo trenujących w klubach tenisowych oraz zgłoszonych do Drużynowych Mistrzostw 

Polski po roku 2017. 

3. Cykl Grand Prix Rumi składa się z określonej wcześniej liczby turniejów rozgrywanych w ciągu 

jednego roku kalendarzowego. 

4. W poszczególnych turniejach można uzyskać: 

- 100 pkt. za I miejsce 

- 80 pkt. za II miejsce 

- 60 pkt. za półfinał 

- 40 pkt. za ćwierćfinał 

- 20 pkt. za miejsca 9-16 

- 10 pkt. za miejsca 17-32 

-  5 pkt. za miejsca 33-64 

- 1 pkt. za uczestnictwo 

 

5. W przypadku takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje większa ilość wyższych 

miejsc, a w przypadku ponownego nierozstrzygnięci wyższa siła gry, tj. suma wszystkich zdobytych 

punktów podzielona przez sumę wszystkich startów turniejowych w jednym roku kalendarzowym. 

6. W przypadku trudności organizacyjnych organizator ma prawo skrócenia meczy rund wstępnych 

do 9 gemów lub wprowadzenia zamiast trzeciego seta decydującego tie-breaka. Powyższy punkt może 

być wprowadzony do wyłonienia ćwierćfinałów włącznie. 

7. Powstałe w trakcie turnieju kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju. 

8.      Przerwa po I meczu pół godziny, po II meczu 1 godzina. 

9.      W ciągu jednego dnia można rozegrać maksymalnie dwa pełne mecze i jeden skrócony                        

(patrz pkt. 6).  

W każdym przypadku przerwania meczu, bez względu na długość przerwy, jego dokończenie 

rozpoczyna się od wyniku uzyskanego w momencie przerwania spotkania. 

 

VII. Nagrody: I miejsce – 500,-zł , II miejsce – 300,-zł , III – miejsce – 200,-zł oraz puchary         

i dyplomy,  IV – VI – nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

 

VIII.  Postanowienia końcowe: sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator zawodów. 


