
Zabrze, 12.04.2016 

 

 

REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW O PUCHAR ŚLĄSKA 

 

1. Cel programu. 

 

Główna idea to zachęcenie do uprawiania tenisa w formie łatwej i bezpiecznej poprzez ograniczenie 

wymiarów kortów, dobranie odpowiedniego wieku sprzętu oraz przyjaznemu systemowi 

współzawodnictwa. 

 

2. Kategorie wiekowe: 

 

a) Rocznik 2006 i 2007 – krasnale kort pełnowymiarowy 

b) Rocznik 2008 i młodsi – mini kort o wym. 10,97 m x 5,5 m (piłki czerwone) 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

 

- zgłoszeń na turnieje można dokonywać bezpośrednio u organizatora lub przez portal.pzt.pl jeśli 

organizator umożliwia taką formę zapisów. 

 

- zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego stanowi jednocześnie potwierdzenie, że dziecko 

pod względem zdrowotnym jest zdolne do uczestnictwa w zawodach. 

 

- dokumenty uprawniające do uczestnictwa w turniejach Tenis 10: 

a) bezpłatna licencja Tenis 10 przyznawana przez PZT na wniosek Rodzica/Opiekuna, 

b) dokument potwierdzający rok urodzenia zawodnika okazany przez Rodzica/Opiekuna przy 

weryfikacji. 

 

4. Zasady rozgrywania turnieju: 

 

W zależności od ilości zgłoszeń, turniej może być rozegrany w systemie grupowym lub pucharowym. 

 

-jeśli liczba wszystkich zawodników w danej kategorii wynosi maksymalnie 5 osób, to wówczas należy 

rozegrać mecze systemem każdy z każdym; 

 

- jeśli liczba zawodników w kategorii wynosi pomiędzy 6 a 12 osób, należy tworzyć grupy 3 lub 4 

osobowe (w grupie mecze systemem każdy z każdym); 

 

- jeśli liczba zawodników w kategorii wynosi ponad 12, to organizator przeprowadza turniej systemem 

pucharowym, z obowiązkowym turniejem pocieszenia; 

 

- w przypadku rozgrywek grupowych, po turze gier każdy z każdym, odbywają się rozgrywki o miejsca 

według ustaleń organizatora; 

 

- w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o miejscu decydują wyniki spotkań bezpośrednio 

zainteresowanych. 

 

5. Mini tenis: Rocznik 2008 i młodsi 

 

- serwis zagrywany po koźle z wysokości bioder 



- zawodnikowi przysługują dwa serwisy 

- serwis zagrany w „net” jest powtarzany  

- zawodnik rozpoczynający grę ma jeden serwis 

- zmiana serwującego następuje co dwa punkty, przy ich nieparzystej sumie 

- pierwszą piłkę można odbić dopiero po odbiciu jej od ziemi, potem można również grać z powietrza. 

 

Długość gry: 

- mecz trwa do dwóch wygranych setów, każdy do 10 pkt. 

- w secie musi być przewaga 2 pkt. 

  

 

6. Krasnale: Rocznik 2006 i 2007 

 

- serwis zagrywany z powietrza 

- zawodnikowi przysługują dwa serwisy 

- serwis zagrany w „net” jest powtarzany 

- pierwszą piłkę można odbić dopiero po odbiciu jej od ziemi, potem można również grać z powietrza.  

 

Długość gry: 

- mecz trwa do dwóch wygranych setów, od stanu 2:2 w gemach, tie break do 7 pkt.  

- punktacja według standardowych przepisów gry w tenisa. 

 

7. Zawodnicy reprezentujący kluby zrzeszone w Śląskim Związku Tenisowym wezmą udział w "Gali", 

która przewidziana jest na przełomie października i listopada 2016r w Zabrzu.  

 

Uwaga: Zawodnik może brać udział w turnieju tylko w jednej kategorii wiekowej. 

 

 

 

 

Sponsorzy turniejów o Puchar Śląska 

a) Urząd Marszałkowski Katowice 

b) Urząd Miejski Bielsko - Biała 

 

Patronat medialny Telewizja Katowice oraz Dziennik Zachodni. 

 

Nad właściwą organizacją wszystkich turniejów o Puchar Śląska piecze sprawuje Śląski Związek 

Tenisowy. 

 

 

 

 


