
 

Regulamin 

Pogodne Suwałki Challenge 

Postanowienia ogólne  

1. Termin turnieju: 17.09.2022 r. godzina 9:00. 

2. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.  

3. Miejsce rozgrywania turnieju: Korty Ceglane przy ul. Wojska Polskiego 17, 16-400 Suwałki. 

4. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad turnieju Pogodne Suwałki Challenge . 

5. Warunki uczestnictwa w Turnieju singlowym –  Turniej przeznaczony dla zawodników z 

Suwalszczyzny . 

 

Postanowienia szczegółowe 

1. Rozstawienia zawodników dokonuje organizator turnieju.  

2. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu turnieju oraz planu gier.  

3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania godzin rozpoczęcia swoich meczów. 

4. Rozgrzewka przedmeczowa trwa 10 minut. Po tym czasie zawodnicy są zobowiązani do 

rozpoczęcia meczu.  

5.  Mecze rozgrywamy do 9 wygranych gemów (przy stanie 8:8 tie break do 7 pkt).  

6. Turniej pocieszenia - rozgrywamy jeden pełny set. 

7. Dla najlepszych zawodników przewidziane są puchary, nagrody rzeczowe od partnera wydarzenia 

oraz nagrody finansowe: 

 I miejsce – 400,00 zł 

 II miejsce – 300,00 zł 

 III miejsce – 200,00 zł 

 Zwycięzca Turnieju Pocieszenia – 100,00 zł 



Postanowienia dodatkowe 

1. Zawodnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie. 

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione na terenie 

obiektu, które uległy zniszczeniu bądź kradzieży.  

3. Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu imprezy oraz 

regulaminu obiektu. Brak zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami nie zwalnia z 

odpowiedzialności w przypadku ich nieprzestrzegania.  

4. Osoby biorące udział w turnieju wyrażają zgodę na rozpowszechnianie, utrwalanie, obróbkę, 

powielanie wykonanych zdjęć lub nagrań z wizerunkiem uczestnika turnieju i udostępnienie za 

pośrednictwem takich mediów jak gazeta, strony internetowe: Organizatorów Turnieju, Sponsorów i 

Partnerów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Wszelkie sprawy 

sporne rozstrzygają Sędzia Główny oraz Organizator. 

6. Wpisowe w wysokości 50,00 zł wnoszone jest do Sędziego Głównego w dniu turnieju oraz jest w 

całości przeznaczone na sfinansowanie zakupu piłek i przygotowanie poczęstunku dla zawodników. 

 


