
REGULAMIN TURNIEJOWY - GP Dziecięcy

– poziom czerwony, pomarańczowy i zielony, żólty -

Terminy spotkań cyklów GP :

1) 29-30.10.2022 Jesienny
2) 26-27.11.2022 Listopadowy
3) 17-18.12.2022 Mikołajkowy
4) 14-15.01.2023 Zimowy
5) 18-19.2023 Walentynkowy
6) 04-05.03.2023 Wiosenny
7) 15-16.04.2023 Wielkanocny
8) 13-14.05.2023 Letni

Podsumowanie Cyklu
kończy się Piknikiem Rodzinnym 03.06.2023

Punktacja do klasyfikacji GP Leszna  :

1 mc 30 punktów

2 mc 25 punktów

3 mc 20 punktów

Drugie miejsce w grupie 15 punktów.

Trzecie miejsce w grupie 10 punktów.

Pozostali  5 punktów.

Zawodnik musi rozegrać minimum jeden mecz aby dostać punkty.

Kategorie wiekowe:

● Niebieska – roczniki do 2014
● Czerwona – roczniki do 2013
● Pomarańczowa – roczniki do 2012
● Zielona – roczniki do 2011
● Żółta – roczniki do 2004



PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
Kategorie turniejów indywidualnych:

 1)  Niebieska – różne konkurencje (trafienie do celu z FH,BH, woleja, rzuty do celu, gry
i zabawy), razem dziewczynki i chłopcy, dzieci które zaczęły swoją przygodę z tenisem, nie
potrafiące jeszcze rozegrać meczu.

 2)  Czerwona – bez podziału na poziomy zaawansowania, razem dziewczynki i chłopcy.
 3)  Pomarańczowa – z podziałem na poziomy zaawansowania :

“A” - zawodnicy biorący udział w turniejach wyjazdowych, wybijający się w dotychczasowych
turniejach

 “B” - zawodnicy akademii, grający sportowo-rekreacyjnie
4)  Zielona – z podziałem na poziomy zaawansowania :
“A” - zawodnicy biorący udział w turniejach wyjazdowych, wybijający się w dotychczasowych
turniejach.

 “B”  - zawodnicy akademii, grający sportowo-rekreacyjnie
 5)  Żółta – z podziałem na poziomy zaawansowania :

“A” - zawodnicy biorący udział w turniejach wyjazdowych, wybijający się w dotychczasowych
turniejach.

 “B”  - zawodnicy akademii, grający sportowo-rekreacyjnie

Organizator ma prawo odwołać daną kategorię przy zbyt małej frekwencji - minimum 6 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub rozegrania mniejszej liczby meczów < 3
w przypadku rezygnacji uczestnika w dniu turnieju.

Podział na podkategorie przy minimum 6 osobach
Podział na dziewczynki i chłopcy przy minimum 6 osobach danej płci.



PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Kategoria Niebieska Czerwona Pomarańczowa Zielona Żółta

Kort wymiary

w zależności
od
konkurencji,
gra przez mini
siatkę 10,97 x 5,5 m

3/4 kortu, bez
korytarzy
deblowych

cały kort, bez
korytarzy
deblowych

cały kort, bez
korytarzy
deblowych

Piłka Czerwona Czerwona Pomarańczowa Zielona Żółta

Rozmiar rakiety max 23 cale max 24 cale max 25 cali max 26 cali x

Serwis x

serwis z góry,
od dołu z
powietrza/po
koźle

serwis z góry,
od dołu z
powietrza/po
koźle

serwis z góry,
od dołu z
powietrza/po
koźle

serwis z
góry/dołu

System rozgrywek

różne
konkurencje,
12 rund

System
grupowy, lub
mieszany min.
3 mecze.

System
grupowy, lub
mieszany min. 3
mecze.

System
grupowy, lub
mieszany min.
3 mecze.

System
grupowy, lub
mieszany min.
3 mecze.

Organizator ma obowiązek szczegółowego przedstawienia zasad rozgrywania turniejów przed
rozpoczęciem pierwszych meczy

Punktacja

Do zdobycia
łącznie 12
punktów, za
dobrze
wykonywane
zadania.

1 tie break do
10 (z
przewagą 2
punktową) lub
2 tie break do
7 punktów (ze
złotą piłką)

1 tie break do
10 (z przewagą
2 punktową) lub
2 tie break do 7
punktów (ze
złotą piłką)

1 set do 4
wygranych
gemów, przy
stanie 3:3, tie
break do 7
punktów
(gemy oraz tie
break z
przewagami)

2 sety do 4
wygranych
gemów, przy
stanie 3:3, tie
break do 7
punktów.
(gemy oraz
tie-break na
złote piłki),
przy stanie 1:1
w setach
super tie
break do 10 (z
przewagami)

Sędziowanie

Sędziowanie poprzez wolontariuszy na każdym korcie (kategorie od niebieskiej do pomarańczowej). Przy
kategoriach zielona i żółta zawodnicy sędziują sobie sami. Przy każdych większych sporach, sytuację rozwiązuje
organizator turnieju.

Zgłoszenia

Zgłoszenia poprzez maila recepcja@lesznotenisklub.pl lub telefonicznie 725 725 939 (należy podać imię
i nazwisko, rok urodzenia, kategorię w jakiej gra zawodnik, adres mailowy - wymagany przy
pierwszym zapisie). Lista startowa zamyka się 2 dni przed turniejem (czwartek, godz. 10)

mailto:recepcja@lesznotenisklub.pl


Rozstawianie

Zawodnicy rozstawieni są wg klasyfikacji GP

Badania lekarskie:

Przed rozpoczęciem turnieju, przy pierwszym zapisie Rodzic oświadcza, że dziecko nie ma
przeciwwskazań do uprawiania sportu i udziału w turniejach tenisowych.

System kar dla zawodników:

Sędziowie zobowiązani są przyznawania kar w następujących przypadkach:

● Nadużycie rakiety lub innego sprzętu, nadużycie piłki
● Używanie wulgarnych słów
● Zachowanie niezgodne z zasadami Fair Play (np. przedłużanie przerw w grze)
● Niedozwolone zachowanie opiekunów zawodników (np. udzielanie rad w czasie do tego nie

przeznaczonym lub osoby nieuprawnione, komentowanie)
● Obraza słowna, czynna (zawodnik lub opiekun)

UWAGA!: Zawodnik ponosi odpowiedzialność za osoby towarzyszące!
Gradacja kar:

1. Ostrzeżenie
2. Drugie i trzecie ostrzeżenie - są równoznaczne z utratą punktu
3. Czwarte przewinienie jest równoznaczne z dyskwalifikacją w danym meczu
4. W przypadku, gdy w następnym meczu zawodnik zostanie ponownie zdyskwalifikowany

sędzia główny (organizator) ma obowiązek wykluczyć danego zawodnika z turnieju

ZASADY KIBICOWANIA W TURNIEJACH

● Wszyscy kibice mają obowiązek do przebywania w określonej strefie w czasie rozgrywania
meczy przez zawodników.

● Na korcie mogą znajdować się wyłącznie zawodnicy oraz sędzia wyznaczony do danego
spotkania

● Zabronione jest zachowanie nie fair (czyli np. podpowiadanie, komentowanie oraz wydawanie
komend zawodnikowi bądź inne przeszkadzanie w rozgrywaniu meczy) podczas meczów
(Patrz kary) .

COACHING

● Dozwolone jest podpowiadanie zawodnikowi w przerwach na zmianę stron
● Zakazane jest mówienie do zawodnika w czasie rozgrywania punktów.



Oświadczenie
o braku przeciwwskazań́ zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju

Ja niżej podpisany......................................................................................... zamieszkały.................................

................................................................ legitymujący się dowodem osobistym..............................................

.................. wydanym przez.............................................................................................

oświadczam

iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na wzięcie udziału w turnieju tenisowym –

............................................................................................................... (Imię i nazwisko dziecka)

................................................................................................. (miejscowość́, data) (podpis opiekuna prawnego)

Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu
Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć́ za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę̨ lub zataja prawdę̨, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* w celu wykorzystania mojego wizerunku w materiałach

publikowanych przez Leszno Tenis Klub (w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej

i portalach społecznościowych naszej organizacji) w zakresie działalności promocyjnej.

……..………………………………..
(data i podpis)


