Regulamin imprezy tenisowej

XXI MISTRZOSTWA ŚLĄSKA ARCHITEKTÓW W TENISIE
ŚLĄSK TENNIS ARCHI CUP 2017
Katowice, 2 września 2017
Organizator
Organizatorem imprezy XXI MISTRZOSTWA ŚLĄSKA ARCHITEKTÓW W TENISIE jest M-ACTIVE Sp. z o.o.
Termin i miejsce imprezy XXI Mistrzostwa Śląska Architektów w Tenisie
2 września 2017 Ośrodek Tenisowy MOSIR Katowice
Program imprezy:
2 września – sobota
08.30 – treningi rozgrzewkowe
09.00 – rejestracja uczestników
09.30 – rozpoczęcie gier turniejowych
13.30 – lunch
16.30 – kolejna faza gier turniejowych
18.30 – kolacja
19.30 – zakończenie imprezy

Zgłoszenia:
tylko za pośrednictwem formularza na stronie www.tennisarchicup.pl
Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników –
potwierdzeniem przyjęcia jest zwrotny mail od Organizatora informujący o przyjęciu na listę uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na listę startujących decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunki uczestnictwa:

W Mistrzostwach mogą wziąć udział tylko amatorzy, dyplomowani i czynni zawodowo
architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie mają
jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu. Przed zaakceptowaniem zgłoszenia

uczestnika, organizator pozostawia sobie prawo do weryfikacji numeru dyplomu ukończenia studiów
na kierunku Architektura.

Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tenisa.

Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.
Opłata startowa
Opłata startowa na Mistrzostwa wynosi 100 zł. Wpłaty na poczet opłaty startowej dokonywać należy
gotówką na miejscu imprezy w biurze zawodów.
Opłata startowa zawiera:
 uczestnictwo w turnieju
 pełne wyżywienie w ramach programu
Opłata nie zawiera:

ubezpieczenia od NNW
Rezygnacja ze startu
W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach, organizator prosi o jak najszybszą informację drogą mailową
lub telefoniczną – dane kontaktowe podane są na stronie www.tennisarchicup.pl
Losowanie turnieju
Oficjalne losowanie turnieju odbywa się podczas sobotniej rejestracji. Bezpośrednio po losowaniu sędzia
główny zawodów rozpisze plan gier na najbliższy dzień.
Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody rangi Mistrzostw Śląska przeprowadzone zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym w
określonych kategoriach wiekowych.
Grupy wiekowe Mistrzostw Śląska Architektów w Tenisie
- mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+
- kobiety open
Aby dana kategoria została rozegrana, musi się do niej zgłosić odpowiednia liczba osób. W innym
przypadku kategoria będzie łączona z młodszą kategorią wiekową.
Nagrody

puchary i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii Mistrzostw
Główna dekoracja Mistrzostw Śląska Architektów w Tenisie odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu
turnieju.
Biuro, sędzia i kierownictwo Mistrzostw

Przez cały czas trwania imprezy, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników
będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg turnieju odpowiedzialny będzie sędzia, który
będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.
Postanowienia ogólne
Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną
imprezą nie objętych niniejszym regulaminem.

