
 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK TENISOWYCH 

GREEN TOWN CUP 2014 
(grupy: Czerwona, Pomarańczowa, Zielona i Open)  

 

 
I. CYKL ROZGRYWEK 

Cykl rozgrywek tenisowych Green Town Cup 2014 (edycja letnia) składa się z 5 
turniejów eliminacyjnych oraz turnieju Masters rozgrywanych w terminie: 

1) 26-27.04.2014 (Zielona Góra) – (grupy: Czerwona, Pomarańczowa, Zielona, 
Open) 

2) 16-18.05.2014 (Zielona Góra) – (grupy: Czerwona, Pomarańczowa, Zielona, 

Open) 

3) 07-08.06.2014 (Nowa Sól) – (grupy: Czerwona, Pomarańczowa, Zielona) 

4) 05-06.07.2014 (Sulechów) – (grupy: Czerwona, Pomarańczowa, Zielona) 

5) 28-31.08.2014 (Zielona Góra) – (grupy: Czerwona, Pomarańczowa, Zielona, 

Open) 

6) 13-14.09.2014 (Zielona Góra) – MASTERS - (grupy: Czerwona, Pomarańczowa, 
Zielona, Open) 

II. FORMUŁA GRY 
1. Turnieje rozgrywane będą według wytycznych Polskiego Związku Tenisowego 

(„PZT”) do prowadzenia współzawodnictwa w ramach programu Tenis 10 (dla 
kategorii Czerwonej, Pomarańczowej i Zielonej). Dla kategorii Open (>10 lat) 
zawody rozgrywane są na tych samych zasadach jak dla kategorii Zielonej, 
według Załącznika nr 1. 

2. W turnieju MASTERS mogą wziąć udział zawodnicy niesklasyfikowani we 
wcześniejszych turniejach. Turniej Masters rozgrywany będzie systemem 
pucharowym, poprzez rozstawienie, na podstawie wcześniej zdobytych 
punktów cyklu turniejowego GTC. 

3. Szczegółowe daty i godziny i miejsca rozgrywania poszczególnych turniejów 
podane są na stronie www.greentowncup.wordpress.com. 

4. W przypadku gdy dani zawodnicy będą posiadać tą samą liczbę zwycięstw, 
wybór ostatecznego zwycięzcy nastąpi na podstawie obliczenia różnicy 
punktów wygranych do przegranych przez zawodnika. Zwycięzcą zostanie 
zawodnik, który posiada większą różnicę punktów dodatnich. 

 
III. PUNKTACJA 

1. W zależności od liczby uczestników oraz warunków pogodowych organizator 
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia turnieju w systemie pucharowym 
bądź grupowym. Podstawowym założeniem jest rozegranie turnieju systemem 



grupowym lub mieszanym dla kategorii Czerwonej, Pomarańczowej, Zielonej i 
Open. 

2. Od drugiego turnieju dzieci będą w grupach rozstawiane zgodnie z punktami 
zdobytymi w poprzednich występach. 

3. W przypadku niepogody organizator zastrzega jednak sobie prawo do zmiany 
systemu na pucharowy oraz łączenia chłopców z dziewczynkami w kategorii 
Zielonej i Open. 

4. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń jest możliwe rozegranie kategorii 
pomarańczowej systemem tie-break. 

5. Po każdym z turniejów dzieciom zostaną przyznane punkty wg przedstawionej 
poniżej punktacji: 

SYSTESYSTEM GRUPOWY 
Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty 
1 100 9 31 17 16 25 8 
2 80 10 30 18 15 26 7 
3 64 11 29 19 14 27 6 
4 48 12 28 20 13 28 5 
5 44 13 27 21 12 29 4 
6 40 14 26 22 11 30 3 
7 36 15 25 23 10 31 2 
8 32 16 24 24 9 31 1 
 
 
IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Dziecko może zostać zgłoszone o jedną kategorię wyżej niż to wynika z jego 
roku urodzenia. 

2. W przypadku pisemnej zgody WZT, dziecko może zostać zgłoszone o dwie 
kategorie wyżej niż to wynika z jego roku urodzenia. 

3. Zgłoszenia na dowolny turniej najpóźniej do trzech dni poprzedzających dany 
turniej do godz. 18.00. 

4. Zgłoszenie musi zostać przesłane ze strony internetowej 
www.greentowncup.wordpress.com 

5. Zgłoszenie powinno zawierać – imię, nazwisko, rok urodzenia, preferowaną 
kategorię, telefon kontaktowy  oraz adres e-mail, 

6. Każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez organizatora. 
7. Wpisowe do turnieju Tenis10 i Open wynosi: 50 zł, Skrzaty: 60 zł, zawodnicy 

niezrzeszeni 90 zł (lato) – zgodnie z regulaminem PZT. 
8. Zawodnicy i ich rodzice/opiekunowie przystępując do udziału w turniejach z 

cyklu Green Town Cup akceptują niniejszy Regulamin i wyrażają zgodę na 
stosowanie postanowień tego Regulaminu.  

9. Zawodnicy lub ich opiekunowie przed przystąpieniem do udziału w danym 
turnieju zobowiązani są do okazania ważnych badań lekarskich lub złożenia 
oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko 
w trakcie trwania turnieju. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywania turniejów 
jak i zmian w poszczególnych punktach Regulaminu. 

12. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor turnieju. 
13. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zmiany dowolnego 

punktu regulaminu. 

http://www.greentowncup.wordpress.com/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu rozgrywek tenisowych Green Town Cup na sezon 2014 

(kategorie wiekowe: Czerwona, Pomarańczowa, Zielona i Open) 

 
WYTYCZNE POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO 
DO PROWADZENIA WSPÓŁZAWODNICTWA 
W RAMACH PROGRAMU TENIS 10 W ROKU 2014 

 

 POZIOM 

CZERWONY 

POZIOM 

POMARAŃCZOWY 

POZIOM 

ZIELONY 

POZIOM 

OPEN 

Kort Wymiary Kort czerwony 
10,97 x 5,5 m 

Kort pomarańczowy 
wąski 18 x 6,5 m 

Kort pełnowymiarowy 
23,77 x 8,23 m 

Kort pełnowymiarowy 
23,77 x 8,23 m 

Wysokość siatki 80 cm 80-91,4 cm 91,4 cm 91,4 cm 

Kara serwisowe tak tak tak tak 

Nawierzchnia dopuszczalne jest rozgrywanie turnieju na różnych nawierzchniach. 
Chłopcy i dziewczęta graj razem 

Piłka czerwona pomarańczowa zielona zielona 

Serwis dowolny z powietrza 
dopuszczalny  po 

koźle 

dowolny  z 
powietrza 

dowolny  z powietrza dowolny z powietrza 

System rozgrywek Grupowy (grupy 5 
osobowe). Po 4 

mecze 

Grupowy (grupy 5 
osobowe). Po 4 

mecze 

Grupowy (grupy 5 
osobowe). Po 4 

mecze 

Grupowy (grupy 5 
osobowe). Po 4 

mecze 

 2 tiebreaki do 7 
(przewaga 2 pkt.) 

1 set od stanu 2:2, 
przy stanie 6:6 

tiebreak do 7 z 
przewagą 2 pkt.) 

2 sety od stanu 2:2, 
(przy 3/3 tiebreak do 7 

z przewagą 2 pkt.) 
decydujący trzeci set 

tiebreak do 10 z 

przewagą 2 pkt. 

2 sety od stanu 2:2, 
(przy 3/3 tiebreak do 7 

z przewagą 2 pkt.) 
decydujący trzeci set 

tiebreak do 10 z 

przewagą 2 pkt. 

Roczniki w sezonie 
2013/2014 

2006 2005 2004 >2004 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu rozgrywek tenisowych Green Town Cup na sezon 2014 

(kategorie wiekowe: Czerwona, Pomarańczowa, Zielona i Open) 
 
 
 
 

……………………….. , dn. ……………………… 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
Oświadczam, że moja córka/mój syn ………………………………………… nie ma przeciwwskazań do 
uprawiania sportu i może brać udział w turniejach Tenis 10. 
 
 
 

…………………………… 
podpis rodzica 

 

 

 
 
 
 
 

……………………….. , dn. ……………………… 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
Oświadczam, że moja córka/mój syn ………………………………………… nie ma przeciwwskazań do 
uprawiania sportu i może brać udział w turniejach Tenis 10. 
 
 
 

…………………………… 
podpis rodzica 

 


