
GRAND PRIX TENISA ZIEMNEGO 2017 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK 

(debel) 

 
Miejsce: 

 

Korty ceglane Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 17. 

 

Terminy: 

 

 5 sierpnia 2017 r. 

 19 sierpnia 2017 r. 

 

26 sierpnia zostanie rozegrany turniej deblowy (towarzyski) podczas którego nastąpi 

podsumowanie turnieju singlowego i deblowego Grand Prix 2017 oraz wręczenie nagród. 

 

Termin zgłoszeń: 

 

W turnieju został ustalony limit uczestników – 16 par 

 

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy dokonać do godz. 18:00 dnia poprzedzającego turniej 

wysyłając zgłoszenie na nr tel. 570 718 868 (imię i nazwisko, miasto) lub w formie 

elektronicznej a.krukowska151@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

W przypadku wolnych miejsc w dniu turnieju będą przyjmowane zapisy stacjonarne. 

 

Wpisowe:  

 

Przystępując do turnieju uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wys. 40 zł/para. 

 

Formuła turnieju: 

 

Turniej rozgrywany wg. systemu pucharowego + turniej pocieszenia. Rozstawienie par  nastąpi 

na podstawie klasyfikacji końcowej Grand Prix 2016 

 

System rozgrywek: 

 

W turnieju głównym gramy od stanu 2:2 do dwóch wygranych setów. W przypadku 3-ciego 

seta, będzie rozgrywany tie-break do 10-ciu punktów.  

W turnieju pocieszenia gramy jeden pełny set.  

Finał i mecz o 3-cie miejsce rozgrywane będą od stanu 2:2 do dwóch wygranych setów.  

W przypadku 3-ciego seta, gramy set od stanu 2:2 

 

Punktacja: 

I miejsce: 20pkt.  II miejsce: 15pkt.  III miejsce: 12pkt.  IV miejsce: 9pkt.   Vmiejsce:7pkt.   

VII miejsce: 5pkt.  IXmiejsce:3pkt. XIII miejsce: 1pkt. 

 

 

 

mailto:a.krukowska151@gmail.com


Piłka: 

 

Balls Unlimited Black Code LEXUS Edition 

 

Korty: 

 

Turniej będzie rozgrywany na trzech kortach o nawierzchni ceglanej. 

 

Rozgrywki: 

 

Kategoria: Open (wymagane 5 lat karencji od ostatniego notowania na listach PZT). 

 

Program zawodów 

 

8.00 - 9.00 zapisy stacjonarne, weryfikacja, losowanie 

9.00  -        rywalizacja  

 

Nagrody: 

 

W turnieju organizator zapewnia puchary oraz nagrody finansowe dla 4 najwyżej 

sklasyfikowanych zawodników: 

 

I miejsce – 1200 zł 

II miejsce – 800 zł 

III miejsce – 400 zł 

IV miejsce – 200 zł 

 

Inne: 

 

Dodatkowych informacji udziela p. Aleksandra Krukowska, sędzia naczelny zawodów 

tel. 570 718 868. 

 

 

http://www.tygertenis.pl/balls-unlimited/

