XXVII MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ TENISOWY SENIORÓW
„KATOWICE CUP”
30.07-03.08.2016

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

1. Turniej rozgrywany jest według Regulaminu Turniejów Seniorów ITF oraz Przepisów
Gry w Tenisa PZT. Zawodników obowiązuje przestrzeganie tych postanowień oraz Kodeksu
Zachowania Zawodnika.
2. Ranga Turnieju ITF 3.
3. Program turnieju: Turniej główny ITF
• gry pojedyncze M +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85
• gry pojedyncze K +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75
• gry podwójne M +35, +45, +55, +65
• gry podwójne K +35, +55
• gra mieszana +35, +55
Dodatkowo SIA (Seniorzy i Amatorzy PZT)
• gry pojedyncze K i M OPEN
• gry podwójne K i M OPEN
• gra mieszana OPEN
4. Zgłoszenia: do godz. 14:00 (GMT) 13.07.2016 r. (środa) poprzez konto IPIN
www.itftennis.com/ipin
Prośby o przyznanie WC (dzika karta): tel: +48 (32) 253 93 7, e-mail:
itf.karol@gmail.com do godz. 18:00 22.07.2016
Losowanie: godz. 10:00 środa 27.07.2015 r.
Terminarz gier w Internecie: godz. 18:00 środa 27.07.2016 r.
Plan gier: początek gier – sobota 30.07.2016 r. o godz. 9:00
5. Wpisowe do turnieju wynosi 150 zł (obowiązkowo IPIN i Licencja PZT AiS) UWAGA!
JEDEN ZAWODNIK STARTUJE W JEDNEJ KATEGORII GIER POJEDYNCZYCH!

6. Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator imprezy
nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zawodnika.
7. Mecze rozgrywane są: do 2 wygranych setów (6:6 tie-break), według systemu „z
przewagami”, zmiana stron po pierwszym gemie bez odpoczynku, przerwa między setami
wynosi 2 minuty. Gry podwójne i mieszane rozgrywane są: SYSTEMEM BEZ PRZEWAG do 2 wygranych setów (6:6 tie-break) – 3 set super – tie – break.
8. Mecze rozgrywane są piłkami marki TRETORN – Serie+ Control.
9. Mecze sędziowane są przez grających zawodników pod nadzorem Sędziego Strefowego.
10. Zawodnicy wyznaczeni do gry według Planu Gier odbierają piłki u Sędziego Strefowego i
stawiają się na wyznaczonym korcie, rozgrzewka przed meczem – max. 5 min. Spóźnienie na
mecz powyżej 15-tu minut oznacza walkower.
Plany Gier na tablicy ogłoszeń i terminarze gier w Internecie: codziennie nie wcześniej niż
przed godz. 20.00 na www.katowicecup.pl
11. Gry prowadzone są systemem „mecz po meczu” według rozpisania kortów na Planie Gier
na dany dzień.
12. Dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia gier turniejowych dopuszcza się decyzją
Sędziego Naczelnego możliwość rozgrywania gier przy sztucznym oświetleniu i w hali.
13. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator i Sędzia
Naczelny.
14. Nagrody: gry pojedyncze - puchary (I, II), dyplomy (I, II, III), nagrody (I, II)
gry podwójne, mieszane - puchary (I, II), dyplomy (I, II, III)
pula wszystkich nagród – ok. 6,000 zł
15. Nagrody specjalne: rakieta tenisowa marki Babolat z kolekcji Agnieszki Radwańskiej z jej
autografem oraz nagrody - losowane spośród wszystkich uczestników (lista turnieju głównego
– gry pojedyncze), losowanie odbędzie się w sobotę ok. godz. 19:30
16. Oficjalne otwarcie turnieju i zdjęcie pamiątkowe – sobota ok. godz. 19:45
17. Players’ Party połączone z występem zespołu muzycznego – sobota ok. godz. 20:00 (w
restauracji na obiekcie)
18. Bankiet piwny – niedziela ok. godz. 20:00 - Cafe Byfyj, Katowice Nikiszowiec, ul.
Krawczyka 5
19. Uroczystość rozdania nagród: kort centralny – po ostatnich grach finałowych
20. Uroczystość zamknięcia turnieju – po ostatnim meczu i po rozdaniu nagród

Dyrektor Turnieju: Karol Zarzecki
Sędzia Naczelny: Tomasz Bara
www. katowicecup.pl
Obiekt: MOSiR Katowice Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 70, Katowice
Liczba kortów: 6
Nawierzchnia: clay
Hotel Jantor ul. Nałkowskiej 10, Katowice, tel. +48322557141
Euro Hotel, ul. Nałkowskiej 10, Katowice, +48503171345

