
 

 
 

            

 

 GRAND PRIX 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK  

W TENISIE ZIEMNYM 

(Edycja 2016) 
 

 

1. Cele turnieju: 

 

 popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców miasta; 

 propagowanie zasady fair-play w rywalizacji turniejowej; 

 organizacja czasu wolnego; 

 nawiązywanie kontaktów sportowych; 

 promocja aktywnego wypoczynku. 

 

2. Organizator: 

 

Organizatorem turniejów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy współpracy  

z Urzędem Miejskim w Suwałkach i Szkołą Tenisa CHAMPION Robert Usarek. 

 

3. Miejsce i formuła zawodów: 

 

Turniej tenisowe w grze podwójnej (debel) w kategorii Open (wszyscy chętni) będą 

rozgrywane na kortach ceglanych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy  

ul. Wojska Polskiego 17. 

 

4. Terminy: 

 

Turnieje będą rozgrywane w następujących terminach:  

 

 13 sierpnia 2016 r. 

 20 sierpnia 2016 r. 

 27 sierpnia 2016 r 

 

5. Harmonogram turnieju: 

 

8:00 – 8:55 zapisy w dniu turnieju na kortach ziemnych przy ul. Wojska Polskiego 17  

lub telefonicznie u sędziego głównego 

8:55 – losowanie 

 

9:00 -  rozpoczęcie turnieju 

 

W przypadku dużej ilości zawodników lub złych warunków pogodowych turniej może 

zostać dokończony/przełożony na inny ustalony dzień 

 

 



6. Wpisowe: 

      

     Przystępując do rywalizacji sportowej uczestnicy turnieju zobowiązani są do wniesienia 

opłaty startowej u sędziego głównego zawodów w wys. 20,00 zł. 

 

 

7.  System gier: 

 

 turniej rozgrywany systemem pucharowym; 

 mecze rozgrywane do 9 wygranych gemów, mecze pocieszenia  jeden set do 6 gemów 

(w przypadku dużej liczby zawodników system gier może ulec zmianie); 

 pucharowy system rozgrywania meczów pocieszenia; 

 system gier ułożony w taki sposób, aby każda par rozegrała przynajmniej dwa mecze; 

 w przypadku mniejsze ilości zawodników (6 par i mniej) możliwe jest rozegranie 

turnieju systemem „każdy z każdym”. 

 

Punktacja: 

 

I miejsce – 10 pkt 

II miejsce  - 8 pkt 

III miejsce – 6 pkt 

IV miejsce – 5 pkt 

V miejsce – 4 pkt 

VI miejsce – 3 pkt 

VII miejsce – 2 pkt 

VIII miejsce i dalsze – 1 pkt 

 

8. Klasyfikacja końcowa cyklu Grand Prix: 

 

O kolejności końcowej decyduje ilość zdobytych punktów we wszystkich 3 turniejach.  

W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności końcowej decydują: 

 ilość rozegranych turniejów 

 bilans bezpośrednich spotkań 

 bilans setów wygranych do przegranych 

 bilans gemów wygranych do przegranych 

 

9. Nagrody: 

 

Puchary, tenisowe nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe o łącznej wartości co najmniej 

2.600,00 PLN (suma wszystkich nagród) przewidziane są dla co najmniej 4 najlepszych par 

deblowych.  

 

10. Informacje: 

 

Dodatkowych informacji udziela sędzia główny zawodów pod nr telefonów: 509 094 653.  

 

 

                                                                                               

 


