
Nazwa turnieju: 

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Kategoria wiekowa: NIEBIESKA | rocznik 2014 i młodsi 
CZERWONA | rocznik 2012 i 2013
POMARAŃCZOWA | rocznik 2011 
ZIELONA | rocznik 2010 

Terminy: 19 - 20 WRZEŚNIA 
24 - 25 PAŹDZIERNIKA 
21 - 22 LISTOPADA 
12 - 13 GRUDNIA 

Weryfikacja: Weryfikacja WYŁĄCZNIE online. 

W celu weryfikacji prosimy o wysłanie potwierdzenia

zrealizowania opłaty wpisowej na adres:

intex@parktenisowy.pl do czwartku do godziny 20:00.

Opłaty wpisowej prosimy dokonywać przelewem na konto

Klubu:

Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia

62 1090 1463 0000 0001 1517 4872

NIEBIESKA | 40 zł

CZERWONA | 50 zł

POMARAŃCZOWA | 60 zł

ZIELONA | 60 zł

Sposób zgłoszeń: System pzt 

Wpisowe:



KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Limity: NIEBIESKA 
maks. 6 uczestników 
CZERWONA 
grupa dziewcząt: maks. 12 uczestników
grupa chłopców: maks. 12 uczestników 
POMARAŃCZOWA 
grupa dziewcząt: maks. 16 uczestników
grupa chłopców: maks. 16 uczestników
ZIELONA
grupa dziewcząt: maks. 16 uczestników
grupa chłopców: maks. 16 uczestników

Losowanie: Losowanie wszystkich kategorii odbywa się ONLINE w formie
transmisji na żywo na fanpage'u Parku Tenisowego Olimpia w
piątek o godzinie 20:00.
https://www.facebook.com/parktenisowy

NIEBIESKA 
start turnieju godz. 15:00 
CZERWONA 
grupa dziewcząt - start turnieju godz. 13:00 
grupa chłopców - start turnieju godz. 10:00 
POMARAŃCZOWA 
Ramowy plan gier układany na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Prosimy
o przybycie na godzinę podaną w formie wiadomości tekstowej. Sms'y
wysyłane są w piątek poprzedzający turniej. 
ZIELONA 
Ramowy plan gier układany na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Prosimy
o przybycie na godzinę podaną w formie wiadomości tekstowej. Sms'y
wysyłane są w sobotę poprzedzającą turniej.

Mecze kategorie zielonej i pomarańczowej będą wyznaczane na konkretne
godziny, wg zasady „nie przed”.

Start turnieju: 



KOMUNIKAT TURNIEJOWY

OrganizatorPartner tytularny Partnerzy główni Partnerzy medialni

Miejsce rozgrywek: 

Organizator:

Nawierzchnia kortów: 

Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"

Park Tenisowy Olimpia, ul. Warmioska 1, 
60-622 Poznań, 
tel. 603 283 336, email: biuro@parktenisowy.pl

sztuczna trawa, cegła

Piłki: Tecnifibre, zgodne z programem Tenis10

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy rozgrywek w celu usprawnienia organizacji turnieju. 

System rozgrywek*: NIEBIESKA | zabawy i gry paratenisowe 
CZERWONA | grupa + grupa finałowa 
POMARAŃCZOWA | drabinka 
ZIELONA | drabinka



RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

W POLSCE 

Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby, które w okresie 14 dni przed

datą rozpoczęcia turnieju przejawiały objawy mogące wskazywać na

zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Każda osoba (zawodnik, opiekunowie)

biorący udział w turnieju są zobowiązani wypełnić stosowne

zaświadczenie. 

1.

  2. Na obiekcie w trakcie wydarzenia sportowego mogą przebywać:

       ➢ zawodnicy uczestniczący w wydarzeniu sportowym  + 1 opiekun  !!

       ➢ dyrektor turnieju

       ➢ sędzia naczelny i sędziowie strefowi

       ➢ obsługa techniczna w maksymalnej ilości 2 osoby na jeden kort

  3. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie mają obowiązek:

       ➢ dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt; !!

       ➢ zakrywania ust i nosa w trakcie przebywania na obiekcie sportowym !! 

       ➢ zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób; !!

 4. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie w trakcie trwania wydarzenia

sportowego zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem

zawodników, którzy są w trakcie rozgrywania pojedynku. 

Zawodniczki i zawodnicy:

 5. Zawodnicy mogą wejść na kort dopiero po opuszczeniu kortu przez

uprzednio grających oraz zdezynfekowaniu wymagających tego urządzeń

przez obsługę techniczną.

 6. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze.

Można ją zastąpić np. skinieniem głową lub przybiciem rakiet.

 7. W czasie trwania gier na obiekcie powinni przebywać zawodnicy aktualnie

rozgrywający swoje mecze lub bezpośrednio przygotowujący się do wejścia na

kort + 1 opiekun. Opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

 8. Wszyscy zawodnicy poza kortem zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.


