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REGULAMIN DZIECIĘCEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO 
Bee2go! Huzar tennis Cup 

 

Organizator: 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. „Szarych Szeregów” 

Cel imprezy: 

➢ Promowanie nowo wybudowanej hali tenisowej; 

➢ Dobra, sportowa zabawa w duchu zasad „fair play”; 

➢ Popularyzacja tenisa ziemnego wśród dzieci; 

➢ Wyrabianie nawyku aktywnego wypoczynku u całych rodzin. 

Termin i miejsce: 12 grudnia 2020 r. (sobota), hala kortów Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego - Al. Powstania 

Warszawskiego 6 

➢ Kategoria Czerwona (rocznik 2012 i młodsi), g. 09:00 (weryfikacja), g. 9:15 (start gier) 

➢ Kategoria Pomarańczowa (rocznik 2011 i młodsi), g. 10:45 (weryfikacja grupy A i B), g. 10:00 (start gier grupy  

A i B). Grupa C i D weryfikacja o g. 12:45 (start gier ok. 13:00) 

➢ Kategoria Zielona (rocznik 2010 i młodsi), g. 14:45 (weryfikacja gr A i B), ok. 15:00 (start gier grupy A i B).  

Grupa C i D weryfikacja o g. 16:45, a ok. 17:00 start gier. 

Zakończenie turnieju planowane ok godziny 19:30. Godziny rozpoczęcia rozgrywania kategorii pomarańczowej  

oraz zielonej mogą się zmienić ze względu na wcześniejsze mecze. 

Wpisowe: 

60 zł/osoba (druga kategoria 50 zł) 

Istnieją 3 formy wniesienia opłaty za udział w turnieju – kartą/gotówką (w dniu rozgrywania turnieju) lub przelewem na 

konto bankowe w banku PKO BP SA o nr 41 1020 2892 0000 5602 0591 0700. W treści przelewu proszę podać następujące 

dane: „imię i nazwisko uczestnika  - wpisowe do turnieju tenisa ziemnego 12.12.2020 r.” 

Zgłoszenia: 

Zapisy przyjmowane są  mailowo na adres maciej.ziomek@ksos.pl lub przez strone www.tenis10.pl do 10 grudnia 

(czwartek) do godziny 20:00. 

 Udział w turnieju odpłatny w wysokości 60 zł za pierwszą kategorie oraz 50 zł za drugą kategorię. 

Uczestnicy: 

Turniej skierowany jest do dzieci uczestniczących w turniejach Tenis10. Przy weryfikacji zawodników okazanie 

legitymacji szkolnej. 
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Formuła turnieju: 

Turniej rozgrywamy zgodnie z formułą i zasadami programu „Tenis10”.  

KATEGORIA CZERWONA (rocznik 2012 oraz młodsi): limit 24 uczestników 
Zawodnicy zostają podzieleni do 4 grup, w których grają systemem „każdy z każdym” jednego super tie-breaka (do 10pkt) 

bez przewag. Zwycięzcy grup będą rozgrywać półfinały oraz finał i mecz o 3 miejsce. 

 

KATEGORIA POMARAŃCZOWA (rocznik 2011 i młodsi): limit 20 uczestników 
Uczestnicy zostają podzieleni do 4 grup, w których rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym” do 4 wygranych 

gemów (gemy rozgrywamy bez przewag, nie ma tie-breaka). 
Zwycięzcy grup będą rozgrywać mecze półfinałowe oraz finał i mecz o 3 miejsce. 

 

KATEGORIA ZIELONA (rocznik 2010 i młodsi): limit 20 uczestników 
Uczestnicy zostają podzieleni do 4 grup, w których rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym” jednego seta od stanu 

2:2 w gemach (gemy rozgrywamy bez przewag). W przypadku wyniku 6:6 rozgrywany jest tie-break. 
Zwycięzcy grup będą rozgrywać mecze półfinałowe oraz finał i mecz o 3 miejsce. 

 

Losowanie grup przeprowadzi Organizator w dniu 11.12.2020 r., a następnie roześle informacje wszystkim uczestnikom  

o rozpoczęciu gier. 

 

Nagrody: 

➢ Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe za udział w turnieju; 

➢ Puchary i główne nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii wiekowej. 

 

Postanowienia końcowe: 

➢ Mecze sędziują osoby wyznaczone przez Organizatora; 

➢ Sędziowie mają prawo przyznania ostrzeżeń w następujących przypadkach: nadużywanie sprzętu przez 

zawodnika (np. rzucanie rakietą), używanie wulgarnych słów, nieprzestrzeganie zasad; 

➢ W kwestiach spornych decyduje Organizator. 

 

✓  Jedynym kryterium przystąpienia do turnieju w danej kategorii jest wiek uczestnika. Turniej jest zgłoszony do 

kalendarza tenis10. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania w trakcie turnieju zdjęć i krótkich reportaży filmowych, które 

prezentowane będą na stronie www.ksos.pl, fan page www.facebook.com/KSOSpl oraz przekazywane do celów 

redakcyjnych. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu przez uczestników i wyrażeniem zgody 

na publikację zdjęć oraz filmów z ich wizerunkiem. 

✓ Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.ksos.pl. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia rodziców (opiekunów) i osób towarzyszących, którzy będą 

przeszkadzać w sprawnym przeprowadzeniu turnieju. 

✓ Podczas trwania turnieju przestrzegane są wszystkie wytyczne GIS w związku z epidemią COVID-19. 
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