
POGODNE SUWAŁKI CHALANGE  
(REGULAMIN) 

 
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

 

Współorganizator: Suwalskie Towarzystwo Tenisowe w Suwałkach 

 

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

 

Termin: 30 czerwca 2018 r. (godz. 9:00) 

 

Kategoria: OPEN (kobiety/mężczyźni) 

 

Typ: turniej singlowy 

 

Termin zgłoszeń: 

 

W turnieju został ustalony limit uczestników – 20 

 

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy dokonać najpóźniej do 28 czerwca 2018 r. do godz. 

18:00 wysyłając zgłoszenie na nr 509 094 653 (imię i nazwisko, miasto) lub w formie 

elektronicznej robert.usarek@op.pl. 

 

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/os. 

 

Organizatorzy zapewniają piłki oraz poczęstunek (grill).  

 

Formuła turnieju: 

 

Turniej rozgrywany wg. systemu pucharowego.  

 

System rozgrywek: 

 

W turnieju głównym mecze będą rozgrywane od stanu 0:0 do sześciu wygranych gemów.  

 

System turnieju pocieszenia zostanie ustalony w dniu zawodów. 

 

W zależności od warunków atmosferycznych, ostatecznej liczby zgłoszonych zawodników, 

innych czynników wpływających na przebieg turnieju, Sędzia ma prawo modyfikować system 

rozgrywek w trakcie trwania turnieju. 

 

Piłka: Balls Unlimited Black Code RECMAN Edition 

 

mailto:robert.usarek@op.pl
http://www.tygertenis.pl/balls-unlimited/


 

Korty: 

Turniej będzie rozgrywany na trzech kortach o nawierzchni ceglanej. 

 

Rozgrywki: 

Kategoria: Open (wymagane 15 lat karencji od ostatniego notowania na listach PZT). 

 

Program zawodów 

9.00 – 9:05 weryfikacja  

 

9.05 -  9:15  rozpoczęcie oraz losowanie par 

 

9:15 – rozpoczęcie rywalizacji 

 

Sędzia główny zdecyduje przed losowaniem o sposobie rozstawienia zawodników. 

 

Sprawy  organizacyjne i sporne rozstrzyga p. Mariusz Usarek – sędzia główny 

 

Nagrody: 

W turnieju organizator zapewnia puchary oraz nagrody finansowe dla 4 najwyżej 

sklasyfikowanych zawodników: 

 

 I miejsce – 700 zł 

 II miejsce – 500 zł 

 III miejsce – 300 zł 

 IV miejsce – 200 zł 

 

Najlepszy suwalczanin/suwalczanka – 100 zł. 

 

Nagrody zostaną wypłacone w formie przelewu.  

 

Inne: 

 

Uczestnik turnieju po rozegranym meczu ma obowiązek posiatkować po sobie kort. 

 

Przygotowanie kortu (polanie, wyczyszczenie linii) leży w gestii grających na nim 

zawodników. 

Dodatkowych informacji udziela Robert Usarek 509 094 653 - Wice Prezes Zarządu 

Suwalskiego Towarzystwa Tenisowego. 

 

W przypadku złych warunków atmosferycznych turniej może zostać rozegrany lub 

dokończony w dniu następnym lub w innym ustalonym terminie.  

 

 


