
 

 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU TENISOWEGO 

Bryza CUP 2019 

08-10.08.2019 r. 

1. Organizator – Główny sponsor BRYZA Resort & SPA. 

2. System rozgrywek  pucharowy ( do 6 gemów , fina 2 sety od stanu) 

3. Rozgrzewka przed grą trwa 3 min. 

4. Osoba prowadząca turniej: Sędzia główny – Michał Hoppe 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły rozgrywek  turnieju. W sprawach 

interpretacji decyduje osoba prowadząca turnieju – sędzia główny 

6. Obowiązują przepisy PZT. 

7. W turnieju nie mogą uczestniczyć : 

 zawodnicy obecnie sklasyfikowani na listach PZT  (z wyjątkiem gier deblowych)  

 osoby nie będące sklasyfikowani na listach PZT nie mniej niż 10 lat.  

 dzieci do lat 12 które są sklasyfikowane na listach PZT poniżej 100 - go miejsca. 

8. Przystąpienie do losowania odbywa się po okazaniu dowodu wpłaty za uczestnictwo  

w turnieju. Losowanie w danej kategorii odbędzie się pod warunkiem, że do udziału zgłosi się co 

najmniej 4 graczy (konieczne potwierdzenie dowodu wpłaty). 

9. Osoby dopuszczone do losowania zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem 

turnieju /umieszczonego min. na stronie internetowej https://www.bryza.pl/hotel-z-basenem  

w zakładce Bryza Cup 2019/ oraz jego akceptacji. 

10. Kategorie  

singiel (uczestnik może grać tylko w jednej kategorii) 

 Dzieci do lat 12  ( do rocznika 2007) 

 Młodzież 13-18 lat ( od rocznika 2006 do 2001) 

 Kategoria kobiet open 

 Kategoria męska open  

https://www.bryza.pl/hotel-z-basenem


 Panowie 50 + (od rocznika 1968)  

                       gry deblowe : 

 Damski 

 Męski ( suma lat graczy minimum 75 lat ) 

11. W przypadku niestawienia się zawodnika  na kortach na wyznaczoną godzinę 

przewidzianą w planie gry, sędziowie mają prawo zdyskwalifikować zawodnika.  

Czas oczekiwania na zawodnika maks. 5 minut. 

12. W przypadku złej pogody w trakcie turnieju (opady deszczu) uniemożliwiającej 

dokończenie meczy w poszczególnych kategoriach, turniej zostanie przerwany- decyzja 

sędziego głównego (bez zwrotu kosztów uczestnictwa). 

13. Organizator ma prawo weryfikacji daty urodzenia uczestników turnieju. 

14. Wysokość  wpisowego – 130 zł/os, 220 zł- debel. 

15. Zaproszenie na bankiet – uczestnik turnieju otrzymuje 1 zaproszenie gratis.  

 Każdy zawodnik biorący udział w turnieju może kupić tylko jedno zaproszenie na 

bankiet dla osoby Towarzyszącej. 

 Koszt zaproszenia dla osoby towarzyszącej wynosi 90 zł.  

 Dzieci otrzymują 1 dodatkowe zaproszenie dla opiekuna gratis. 

 Zawodnicy będący gośćmi Hotelu Bryza otrzymują gratisowe zaproszenia dla siebie 

i osób zameldowanych w tym samym pokoju.  

 Dzieci do lat 3 otrzymują zaproszenie bezpłatne, dla pozostałych dzieci wejście na  

bankiet w cenie 60 zł. 

 


