
 
 

POGODNE SUWAŁKI CHALLENGE 
 

DEBLOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 

 
 
 

REGULAMIN TURNIEJU 
 

1. Cel: 

 popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Miasta Suwałk i regionu, 

 promowanie aktywnego wypoczynku, 

 promocja marki „Pogodne Suwałki”. 

 

2. Organizatorzy: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach (organizator) 

 Suwalskie Towarzystwo Tenisowe w Suwałkach (współorganizator) 

 

3. Termin i miejsce 

 18 sierpnia 2018 r. /sobota /. Rozpoczęcie turnieju: godzina 9:00 

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

 

4. Termin zgłoszeń: 

 w turnieju został ustalony limit uczestników – 20 par, 

 zgłoszenia do udziału w turnieju należy dokonać do 16 sierpnia do godz. 18:00 

wysyłając zgłoszenie na nr tel. 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. 

 
5. Wpisowe:  

 przystępując do turnieju uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wys. 80 

zł/para, 

 Organizatorzy zapewniają piłki oraz poczęstunek (grill).  
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6. Formuła turnieju: 

 turniej rozgrywany wg. systemu pucharowego + turniej pocieszenia,  

 rozstawienie par nastąpi na podstawie weryfikacji sędziego 

 

7. System rozgrywek: 

 w turnieju głównym mecze będą rozgrywane od stanu 0:0 pełny set, finał do 9 

wygranych gemów (przy stanie 9:9 tie-break) 

 w turnieju pocieszenia będzie rozgrywany jeden pełny set, 

 finał i mecz o 3-cie miejsce rozgrywane będą od 0:0 set do 9 wygranych gemów (przy 

stanie 9:9 tie-break),  

 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. 

 

8. Piłka: 

 Balls Unlimited Black Code Recman Edition 

 

9. Korty: 

 turniej będzie rozgrywany na trzech kortach o nawierzchni ceglanej. 

 

10. Rozgrywki: 

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

 

11. Program zawodów 

 9.00 – 9:15 zapisy stacjonarne, weryfikacja, losowanie 

 9.15  - rozpoczęcie turnieju  

 w przypadku dużej liczby zgłoszonych zawodników losowanie może odbyć się dzień 

wcześniej 

 

12. Nagrody: 

 w turnieju organizator zapewnia puchary oraz nagrody finansowe dla 4 najwyżej 

sklasyfikowanych zespołów: 

• I miejsce – 1 300 PLN 

• II miejsce – 900 PLN 

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


 
 

• III miejsce – 500 PLN 

• IV miejsce – 300 PLN 

 

Nagrody zostaną wypłacone w formie przelewu. 

 

13. Sędzia 

Sędzia turnieju zostanie wyznaczony przez Suwalskie Towarzystwo Tenisowe. Sędzia 

jest osobą decyzyjną podczas turnieju i rozstrzyga wszystkie sprawy organizacyjne i 

sporne podczas turnieju 

 

14. 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 


