
REGULAMIN
TENISOWE MISTRZOSTWA MORSKIE 2018

1) Organizator

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe

ul. Kalwaryjska BN

84-200 Wejherowo

2) Współorganizator:

Urząd Miejski w Wejherowie

3) Patronat honorowy:

Krzysztof Hildebrandt Prezydent Miasta Wejherowa

4) Partnerzy:

PPHU Meble Wiwa

Abruko Sp. z o.o.

Lech Bieńkowski, Wejherowskie Korty Tenisowe

WebCentre.pl

5) Cele TMM

◦ Przywrócenie  do  kalendarza  turniejów  tenisowych  w  Polsce  Tenisowych  Mistrzostw
Morskich i kultywowanie przedwojennych tradycji tenisowych miasta Wejherowa,

◦ Popularyzacja tenisa ziemnego w Wejherowie.

6) Termin i Miejsce

• Data: 26-29.07.2018

• Miejsce: Wejherowskie Korty Tenisowe, ul Kalwaryjska, Wejherowo

• Godziny rozpoczęcia gier w poszczególnych dniach:

• 26.07.2018 (czwartek) – godz 16:00

• 27.07.2018 (piątek) – godz 16:00

• 28.07.2018 (sobota) – godz 9:00

• 29.07.2018 (niedziela) – godz 9:00

• Każdego dnia mecze rozgrywane będą maksymalnie do godz 23:00

• Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  dokonania  zmiany  terminu  Turnieju  w przypadku
niesprzyjających warunków pogodowych.

7) Zgłoszenia

• Zapisów dokonywać można na 3 sposoby:

• online  na  www.mistrzostwamorskie.pl klikając  w  zakładkę  „zapisy”  i  wypełniając
formularz zgłoszeniowy

• telefonicznie lub sms pod nr 696480817, 663658951 oraz 586722240

• osobiście, w kawiarence Wejherowskich Kortów Tenisowych

Zapisy  przyjmowane  będą  najpóźniej  do  dnia  25.07.2018  do  godz  16:00  (ŚRODA).  W
przypadku  bardzo  dużej  ilości  chętnych  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  wcześniejszego
zakończenia zapisów. W takim przypadku o udziale w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie uważa się za ważne w momencie uiszczenia kwoty wpisowego.

http://www.mistrzostwamorskie.pl/


8) Opłata startowa

• Opłata startowa wynosi 50 zł i uprawnia do wystartowania w dwóch kategoriach rozgrywek. 

• Ilość kategorii,  w których wystartuje zawodnik/zawodniczka nie ma wpływu na wysokość
opłaty startowej. 

• Jedna osoba może wziąć jednocześnie udział w maksymalnie dwóch kategoriach rozgrywek.

9) Płatność

Płatności dokonać można na jeden ze sposobów wybranych poniżej.

• Gotówką – w kawiarence Wejherowskich Kortów Tenisowych

• Przelewem  –  na  konto  65  1020  1912  0000  9102  0156  0663,  Dawid  Wasiniewski
Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe, Bolszewo

10) Kategorie rozgrywek

Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach:

• Gra pojedyncza panów

• Gra pojedyncza pań

• Gra podwójna panów

• Gra podwójna mieszana

Minimalna ilość zgłoszeń, aby dana kategoria została rozegrana to:

• Gra pojedyncza panów – 24 zawodników

• Gra pojedyncza pań – 8 zawodniczek

• Gra podwójna panów – 8 par deblowych

• Gra podwójna mieszana – 8 par deblowych 

11) Pakiet startowy

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:

• bon na posiłek regeneracyjny

• napój izotoniczny

• baton energetyczny

• koszulkę turniejową polo (za dodatkową opłatą – 45 zł)

Aby otrzymać  koszulkę  turniejową  zgłoszenia  do  turnieju  i  zaznaczenia  opcji  jej  zakupu
należy dokonać najpóźniej do dn. 15.07.2018

12) System gry

• Mecze w kategoriach „Gra pojedyncza  panów” i  „Gra pojedyncza  pań” rozgrywane  będą
systemem „pucharowym” - przegrywający odpada. Aby odnieść zwycięstwo wygrać należy
dwa sety, przy czym w sytuacji gdy w meczu jest remis 1-1 zawodnicy rozgrywają zamiast
trzeciego seta tzw. super-tiebreak do 10 pkt. 

• Mecze w kategorii „Gra podwójna panów” oraz „Gra podwójna mieszana” rozgrywane będą
identycznym  systemem  jak  w pozostałych  kategoriach,  przy  czym  przy  wyniku  40:40  w
gemie następny punkt decyduje  o zwycięstwie w tym gemie (para deblowa, która odbiera
podanie decyduje o jego kierunku).

• W meczu finałowym każdej kategorii ewentualny trzeci set rozgrywany jest wg normalnych
zasad tzn. do zdobycia 6 gemów, a w przypadku wyniku 6-6 kończy się tiebreakiem do 7pkt.

• Zawodnicy przestrzegają zasady „fair – play” oraz „gentleman's agreement”. 

• Długość rozgrzewki przedmeczowej wynosi 5 minut.

• Grafik  gier  dostępny  będzie  na  stronie  www.mistrzostwamorskie.pl  oraz  na  tablicach
ogłoszeniowych na obiekcie Wejherowskich Kortów Tenisowych.



• Każdy zawodnik obowiązany jest do rozegrania maksymalnie trzech meczy w jednej kategorii
rozgrywek jednego dnia. 

13) Piłki

Turniej rozgrywany będzie piłkami z certyfikatem ITF. Zawodnicy przed meczem zgłaszają
się po piłki do jednego z organizatorów a po jego zakończeniu obowiązani są do ich zwrotu.

14)  Losowanie

Losowanie par turniejowych wszystkich kategorii przeprowadzi organizator dnia 25.07.2018 o
godz 18:00 na terenie Wejherowskich Kortów Tenisowych

15) Nagrody 

W TMM przewidziano nagrody i upominki rzeczowe dla zawodników oraz publiczności.

Nagrody dla zawodników:

• Finansowe: Pula nagród = 2000,00 zł

Miejsce/gra pojedyncza
panów

Kwota [zł]

1 400

2 200

3,4 100

5,6,7,8 50

9,10,11,12,13,14,15,16 25

Miejsce/gra pojedyncza
pań

Kwota [zł]

1 150

2 50

3,4 25

Miejsce/gra podwójna
panów

Kwota (na parę)
[zł]

1 150

2 50

3,4 25

Miejsce/gra podwójna
mieszana

Kwota (na parę)
[zł]

1 150

2 50

3,4 25

Nagrody finansowe wypłacane będą w formie gotówkowej po zakończeniu meczu finałowego
kategorii „gra pojedyncza panów”.



• Rzeczowe:

◦ Puchary

◦ Upominki od sponsorów

Upominki rzeczowe dla publiczności:

• Nagroda główna: Torba tenisowa Yonex

• Upominki od sponsorów takie jak:

▪ karnety na grę na Wejherowskich Kortach

▪ koszulki turniejowe

▪ Po 1  godzinie  lekcji  gry w tenisa  ziemnego  od  trenerów Wejherowskich  Kortów
Tenisowych

▪ bony na zakup mebli w salonie Meble Wiwa (ul. Sobieskiego 328A, Wejherowo)

▪ poduszki z logiem TMM

▪ piłki, owijki, frotki

▪ oraz wiele innych

Losowanie upominków rzeczowych dla publiczności odbędzie się po finałowym meczu w
kategorii  „Gra  pojedyncza  panów”.  By  wziąć  udział  w  losowaniu  należy  wrzucić  los  do
specjalnej skrzynki dostępnej przez cały turniej na terenie obiektu Wejherowskich Kortów oraz
być obecnym na trybunach kortu nr 1 w trakcie meczu finałowego gry pojedynczej PANÓW.

16) Sędziowie

W meczu finałowym kategorii „Gra pojedyncza panów” przewidziany jest sędzia stołkowy,
oraz zespół chłopców od podawania piłek.

17) Strój tenisowy

W meczach finałowych każdej z kategorii rozgrywek zawodnicy zobowiązani są wystąpić w
koszulkach tenisowych koloru białego.

18) Ograniczenia dla zawodników

W turnieju wziąć udział mogą zarówno zawodnicy uprawiający tenis amatorsko jak i zawodowcy
notowani na listach PZT.

19) Posiłek regeneracyjny

Posiłek regeneracyjny w formie grilla dostępny będzie w dn. 28.07.2018 (sobota) w godz.
12:00-17:00

20) Postanowienia końcowe:

• We wszystkich  sprawach dotyczących  rozgrywek,  oraz  rzeczach  nieujętych  w niniejszym
regulaminie decyduje Organizator.

• Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników
powstałe w trakcie turnieju.

• Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do Organizatora.

• Każdy  zawodnik  będący  uczestnikiem  turnieju  zgadza  się  na  udostępnienie  jego
podstawowych  danych  osobowych  do  celów  związanych  z  prowadzeniem  Tenisowych
Mistrzostw Morskich, w szczególności z umieszczeniem danych w Internecie w formie list z
wynikami, drabinek i w pomeczowych podsumowaniach.

• Każdy  zawodnik  zgłaszający  się  jako  uczestnik  turnieju  akceptuje  jednocześnie  treść
przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.




