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Regulamin cyklu Grand Prix 2019 Bełchatów 
 

 
1. Organizatorem cyklu turniejów jest www.tenisbelchatów.pl reprezentowany przez:  

 Roberta Strupińskiego  
  Mariusza Strojkowskiego. 

 
2. Cykl Grand Prix 2019 Bełchatów jest skierowany do osób uprawiających tenis ziemny na 

poziomie amatorskim. 
 

3. Uczestnikami cyklu turniejów Grand Prix 2019 Bełchatów mogą być amatorzy, bądź osoby nie 
posiadające aktualnie ważnej licencji zawodniczej PZT i mający minimum : 

 1 rok karencji - dla kategorii wiekowej: skrzatów, młodzików, kadetów i juniorów – od 
czasu wygaśnięcia licencji zawodniczej.* 
 3 lata karencji - dla kategorii wiekowej seniorów – od czasu wygaśnięcia licencji 

zawodniczej. * 
* karencja zawodnicza będzie weryfikowana za pomocą aktualnej bazy rozegranych turniejów PZT: 
https://portal.pzt.pl/PlayerProfile.aspx  

 
4. Możliwa jest organizacja osobnej kategorii dla osób posiadających ważną licencję zawodniczą 

przy założeniu, że grupa/drabinka uczestników musi liczyć min. 4 osoby. 
 

5. Turnieje rozgrywane są w następujących kategoriach:  
 dzieci i młodzież (12-18 lat), 
 osoby posiadające ważną licencję zawodniczą PZT ( min. 4 osoby), 
  open: mężczyźni, 
  open: kobiety, 
  50+, 
  gra podwójna. 

 
6. Każdy turniej prowadzony jest pod nadzorem osoby wyznaczonej przez organizatorów 

www.tenisbelchatow.pl jako Sędzia Naczelny . 
 

7.  Zapisy rozpoczynają się 5 dni przed turniejem i trwają do godziny 9:30 w dniu rozgrywek. 
Odbywają się telefonicznie pod numerami telefonów: 511 422 005 lub 696 439 481, mailowo 
pod adresem tenisbelchatow@gmail.com (w zgłoszeniu konieczne jest podanie: imienia i 
nazwiska, telefonu kontaktowego, kategorii turnieju) oraz osobiście w kasie Miejskich Kortów 
Tenisowych, 97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 8 w dniu turnieju do godz. 9.30. Po tym czasie 
zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

 
8. Wpisowe turniejowe należy wpłacić najpóźniej do godz. 9:30 w dniu rozpoczęcia turnieju. 

 

Wpisowe Singiel Gra podwójna 

Młodzież szkolna i studencka  
(tylko z ważną legitymacją szkolną) 

25 PLN  / osoba + 5 PLN / osoba 

Pozostali (singiel) 50 PLN / osoba + 10 PLN / osoba 

Pozostali (tylko gra podwójna) 25 PLN / osoba - 

http://www.tenisbelchatów.pl/
https://portal.pzt.pl/PlayerProfile.aspx
http://www.tenisbelchatow.pl/
mailto:tenisbelchatow@gmail.com
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9. Gry przebiegają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, od którego nie ma odwołania. 
Zmianę terminu rozgrywek może podjąć jedynie Sędzia Naczelny ze względu na warunki  
pogodowe lub zły stan kortów. 
 

10. Zawodnik nie musi być obecny przy zapisywaniu i losowaniu gier, o ile uiścił wpisowe. 
 

11.  Zawodnik musi być dyspozycyjny w czasie trwania turnieju. Maksymalny czas pomiędzy 
zakończonym meczem a rozpoczęciem kolejnego spotkania to 30 min. 

 
12.  Zawodnik, który odmówił gry lub nie stawił się na kort w terminie 20 minut od wyznaczonej 

godziny meczu podlega dyskwalifikacji. 
 

13.  Turniej jest rozgrywany piłkami organizatora. Dopuszcza się możliwość grania własnymi 
piłkami za zgodą przeciwnika. 

 
14. Mecze są rozgrywane do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 rozgrywany jest tie break) 

chyba, że Organizator zdecyduje o skróceniu setów. Możliwe jest rozgrywanie trzeciego seta 
w systemie super tie break (do 10 punktów) lub całego seta, o czym decyduje Organizator 
Turnieju przed rozpoczęciem turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu 
zwycięstw w różnych kategoriach turnieju.  
 

15. Zawodnik startujący w więcej niż jednym turnieju (singiel, gra podwójna) musi się liczyć z 
koniecznością rozegrania więcej niż 3 meczy jednego dnia i czyni to na własną 
odpowiedzialność. 
 

16. Czas rozgrzewki przed meczem wynosi maksymalnie 10 min. 
 

17. Zawodnikowi przysługuje maksymalnie 30 min. przerwy między kolejnymi meczami. 
 

18. Zawodnik startujący w turnieju ma obowiązek stosowania się do przepisów Kodeksu 
Postępowania Zawodnika dotyczących: 

 stroju i sprzętu, 
 zachowania na korcie, 
  stosowania zasad fair play, 
 punktualności i dyscypliny. 

 
19. Za naruszenie Regulaminu lub Kodeksu Postępowania Zawodnika Sędzia Naczelny ma prawo 

ukarać zawodnika następującymi konsekwencjami: ostrzeżeniem, utratą punktu, utratą 
gema, bądź wykluczeniem z turnieju. 
 

20. Losowanie drabinki turnieju prowadzi Sędzia Naczelny w obecności 2 zawodników. 
 

21. Sędzia Naczelny dokonuje rozstawienia na podstawie aktualnego rankingu. Zawodników 
niesklasyfikowanych nie rozstawia się.  

 
22. O korcie, na którym rozgrywane jest spotkanie decyduje Sędzia Naczelny. 
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23. Liczba zawodników rozstawionych zależy od wielkości drabinki: 
 

Wielkość tabeli Liczba rozstawionych 

64 16 

32 8 

16 4 

8 2 

24. Do klasyfikacji ogólnej liczy się suma punktów zdobytych w turniejach cyklu Grand Prix 
Bełchatów 2019: 
 

Miejsce Turniej 

1 120 

2 90 

3-4 75 

5-8 50 

9-16 30 

17-32 20 

33-64 3 

 
 

25. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie 
turnieju. 

27. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator bądź Sędzia 
Naczelny, który rozstrzyga także wszelkie sprawy sporne oraz rzeczy w nim nie ujęte. 

28. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT. 
 

29. Zawodnik, zgłaszający chęć udziału w Grand Prix 2019 Bełchatów, oświadcza, że zapoznał się 
z klauzulą informacyjną i nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag do jej treści i niniejszym wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych w zakresie niezbędnym  na 
przeprowadzenie turnieju Grand Prix 2019 Bełchatów, celem publikacji danych osobowych 
na stronie www.tenisbelchatow.pl, wraz z wizerunkiem zawodnika, jak również powiadomień 
o kolejnych turniejach z cyklu Grand Prix. Administratorem danych osobowych jest Robert 
Strupiński, 97-400 Bełchatów, ul. Berylowa 11/42, e-mail: tenisbelchatow@gmail.com. 
Informujemy, że zgoda zawodnika może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 
wysłanie wiadomości e-mail na adres tenisbelchatow@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tenisbelchatow.pl/
mailto:tenisbelchatow@gmail.com
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego 
dalej Rozporządzeniem) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Robert Strupiński z siedzibą przy ul. Berylowej 11/42,   
97-400 Bełchatów, adres e-mail: tenisbelchatow@gmail.com . 

2. Dane osobowe i wizerunkowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji 
współzawodnictwa sportowego,  popularyzacji tenisa w Bełchatowie,  prowadzenia cyklów turniejów  
Grand Prix 2019 Bełchatów i Ligi Tenisowej w Bełchatowie. 

3. Dane osobowe i wizerunkowe będą przechowywane przez okres udziału w rozgrywkach Grand Prix 
2019 Bełchatów i Ligi Tenisowej w Bełchatowie oraz przez dalszy czas niezbędny z uwagi na 
konieczność prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rankingów, wyników i działania strony 
www.tenisbelchatow.pl.  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich 
sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych dla Robert Strupiński  
i www.tenisbelchatow.pl jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak 
możliwości brania udziału osoby, której dane dotyczą w rozgrywkach Grand Prix 2019 Bełchatów i Ligi 
Tenisowej w Bełchatowie. 

7. Ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres 
tenisbelchatow@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy. 
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