REGULAMIN
I-GO
12-GODZINNEGO
KOŁOBRZESKIEGO
MARATONU TENISOWEGO PAR MIESZANYCH
1. Turniej odbędzie się 1.05.2014 od godziny 10:00 i będzie jednym z elementów
„Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia”, zwanego dalej KFZ.
2. Udział w turnieju jest bezpłatny.
3. Zawody odbędą się w Klubie Tenis Park Kołobrzeg, przy ul. Sikorskiego 1
w Kołobrzegu.
4. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 16 drużyn.
5. W skład drużyny wchodzą dwie osoby: jedna kobieta, jeden mężczyzna.
6. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą na oficjalnej stronie KFZ
www.kolobrzeskifestiwalzdrowia.pl.
7. Termin zgłoszeń internetowych mija 28.04.2014.
8. Dokonując zgłoszenia internetowego uczestnik zobowiązuje się do stawienia
na miejscu imprezy.
9. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą także w dniu i miejscu zawodów
do godziny 9:30.
10. Turniej rozgrywany w 4 grupach po 4 pary, każdy z każdym, z grą o miejsca.
W pierwszej fazie pary zawodników zostaną rozlosowane do 4 grup. Po
rozegraniu wszystkich meczów w grupach pary, które zajmą pierwsze miejsca
zostaną zakwalifikowane do nowo utworzonej grupy A, zawodnicy z drugich
miejsc do grupy B, zawodnicy z trzecich miejsc do grupy C, zawodnicy z
czwartych miejsc do grupy D.
W drugiej fazie, w nowoutworzonych grupach wszyscy rozegrają kolejne
mecze każdy z każdym, jako gry o miejsca.
Zawodnicy w grupie A będą grali o miejsca od 1 do 4, w grupie B od 5 do 8, w
grupie C od 9 do 12 i w grupie D od 13 do 16.
11. Wszystkie mecze będą rozgrywane na 4 kortach, w skróconej formie.
12. Zawodnicy będą rozgrywali mecze od momentu rozpoczęcia turnieju przez 12
godzin, do jego zakończenia, naprzemiennie, jeden mecz, w którym para gra i
jeden, w którym para odpoczywa i oczekuje na kolejny mecz (około 1 godziny
grania i 1 godziny odpoczynku).
Każda para rozegra 6 meczów.
13. Inne szczegóły dotyczące formy turnieju zostaną ogłoszone w dniu turnieju,
bezpośrednio przed rozpoczęciem gier.
14. Wszelkie spory rozstrzyga na miejscu sędzia naczelny imprezy.
15. Organizatorzy zapewniają dostęp do opieki medycznej przez cały czas trwania
imprezy.
16. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie zdjęć z zawodów na oficjalnej stronie
KFZ oraz w materiałach promocyjnych kolejnych edycji KFZ.

17. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe koszulki oraz medale i
dyplomy za udział w turnieju, a za pierwsze trzy miejsca pary zawodników
otrzymają dodatkowo okolicznościowe statuetki.

