
 

REGULAMIN  

Turniej Trzech Kortów 

 

§ 1. Cel imprezy: 

 Popularyzacja gier sportowych tenisa ziemnego oraz tenisa plażowego, 

 Propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, 

 Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Suwałk i okolic. 

 

§ 2. Organizatorzy: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 

 Suwalskie Towarzystwo Tenisowe. 

 

§ 3. Termin i miejsce: 

 -Turniej Tenisa Plażowego 

4 lipca 2020 roku (sobota), godzina 09:00 - boiska do siatkówki plażowej Suwałki Beach 

Arena przy zalewie Arkadia w Suwałkach, 

 Nocny Turniej Tenisa Ziemnego na sztucznej nawierzchni trawiastej 

4 lipca 2020 roku (sobota), godzina 18:00 – korty tenisowe przy zalewie Arkadia  

w Suwałkach, 

 Turniej Tenisa Ziemnego na kortach ziemnych 

5 lipca 2020 roku (niedziela), godzina 10:00– korty tenisowe przy Stadionie 

Lekkoatletycznym w Suwałkach, 

 Podsumowanie rozgrywek i wyłonienie Mistrza Trzech Kortów 

5 lipca 2020 roku (niedziela) - po turnieju tenisa ziemnego na kortach ziemnych.  

 

§ 4. Uczestnicy: 

 rozgrywki w kategorii OPEN, 

 w rozgrywkach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy wniosą wpisowe w 

wysokości 30,00 zł (20,00 zł członkowie Suwalskiego Towarzystwa Tenisowego) – 

płatne przed Turniejem Tenisa Plażowego. 

 

§ 5. Zgłoszenia: 

 zapisy do turnieju odbywają się w formie telefonicznej bezpośrednio u sędziów 

głównych Turnieju Trzech Kortów do czwartku 2 lipca 2020 roku: 

 Sędzia Główny: Robert Usarek tel. 509 094 653 

 Sędzia Główny: Karol Szymański tel. 517 013 091. 

 



 

 

 

 

§ 6. System rozgrywek: 

 turnieje będą rozgrywane według systemu pucharowego (dwa mecze 

gwarantowane, po przegraniu jednego meczu - możliwość zajęcia maksymalnie III 

miejsca), 

 system rozgrywek uzależniony jest od ilości zawodników. W turniejach głównych 

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

od warunków atmosferycznych oraz ilości zgłoszonych zawodników sędziowie mają 

prawo modyfikować system rozgrywek w trakcie trwania turnieju. 

 

§ 7. Punktacja: 

Klasyfikacja w Turnieju Trzech Rakiet prowadzona będzie według sumy zdobytych 

punktów w poszczególnych turniejach – według poniższej tabeli: 

 

Miejsce I II III IV V VI VII VIII IX X 

Punkty 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

 

§ 8. Nagrody: 

W Turnieju Głównym Organizatorzy zapewniają Puchary oraz nagrody rzeczowe dla  

czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników.  

 

§ 9. Inne: 

 Organizatorzy zapewniają sprzęt do Tenisa Plażowego, piłki oraz poczęstunek dla 

zawodników, 

 Organizatorzy przewidują rozmaite gry i zabawy dla kibiców, 

 Organizatorzy zapewniają obsługę sędziowską oraz techniczną, 

 Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone wobec uczestników, 

 o sprawach spornych nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

 

 


