
REGULAMIN 
TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO

O  PUCHAR  BURMISTRZA NAMYSŁOWA 
Namysłów 16.06.2018r.

1.Organizator
Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji  Sp z o.o. 
 
2. Cel Imprezy
- promocja aktywnego wypoczynku
- popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminny Namysłów

3. Termin i Miejsce
Turniej odbędzie się w dniu  16.06.2018 r. na kortach  NOSiR przy ul. Pułaskiego o godzinie 09.00

4.Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 696 061 551
W dniu zawodów na kortach tenisowych
 e-mail. htpp//marketing@nosirnamyslow.pl
Turniej będzie prowadzony w  kategorii  open ,mężczyzn i kobiet

6. System gry
System gry – mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym” do dwóch wygranych setów, przy 
czym każdy set składa się 6  gemów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu 
przeprowadzenia Turnieju.

7.Losowanie
Losowanie odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 09.00

8. Nagrody 
Dla finalistów gier w Turnieju – puchary, dyplomy

9. Postanowienia końcowe:
- We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia główny i organizator zawodów.
 - Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTZ.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu i przyjętego 
systemu rozgrywek
- Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników 
powstałe w trakcie turnieju.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby 
rozegranie imprezy.
- Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do Sędziego Głównego Turnieju
- Każdy zawodnik zgłaszając się jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść przedstawionego
regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania 

We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów.

ZAPRASZAMY!



     Indywidualny Formularz Zgłoszeniowy 
do uczestnictwa w Turnieju Tenisa Ziemnego

Dane  osobowe

Imię: Nazwisko:

Miejscowość:
Numer telefonu 
Komórkowego:

Data urodzenia: Podpis uczestnika:

Oświadczenie zawodnika – pełnoletniego

Oświadczam, że jestem zdrowy i biorę udział w Turnieju Tenisa Ziemnego na własną 
odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy 
w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałem się z regulaminem Turnieju. 

......................................…
Podpis zawodnika 

     ZGODA  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam  zgodę na udział mojego dziecka 

                   ……………………………………………………..
w  turnieju tenisa ziemnego , który odbędzie się 16.06.2018r. podczas „Dni Namysłowa” .
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w  zawodach  sportowych .

…………………………………...
podpis rodzica/opiekuna prawnego


