REGULAMIN
Turnieje Deblowe Tenisa Ziemnego

dla Pań i Panów

1.
2.

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach
Terminy
a. 15.05.2021, godz. 10:00 (sobota)
b. 12.06.2021. godz. 10:00 (sobota)
c. 05.09.2021, godz. 10:00 (niedziela, Narodowy Dzień Tenisa)
d. 03.10.2021, godz. 10:00 (niedziela, zakończenie „Liga GOS Tenis”)
3. Kategoria:
a. Debel Pań START
b. Debel Panów
4. Turniej ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 15 lat.
5. System rozgrywek:
a. Fast4, w zależności od ilości zawodników może zostać zmodyfikowany.
b. Rozgrywki grupowe, drabinka pucharowa lub mieszane w zależności od ilości zawodników.
6. Kort i rodzaj nawierzchni: poliuretan - mężczyźni, sztuczna trawa – kobiety.
7. Wpisowe: 20 zł/zawodnik.
8. Zapisy:
a. zapisy kończą się na dzień przed turniejem,
b. w kasach GOS,
9. Organizator ustala limit do 8 par deblowych w każdej kategorii.
10. Sędziowanie: sędzia, zasady Fair Play.
11. Wyżywienie: grill, napoje ciepłe i zimne.
12. Nagrody: pierwsze 3 miejsca, w miarę możliwości finansowych organizatora inne upominki.
13. Turniej jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na
wypadek kontuzji lub następstwa innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się
z udziałem zawodnika w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez
zawodnika.
14. Opłacenie wpisowego jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.
15. Zgłoszenie udziału w turnieju traktowane jest jako:
a. Akceptacja warunków regulaminu.
b. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów
związanych z przeprowadzeniem turnieju - przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy
i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Gminnego Ośrodka Sportu przez
organizatorów, w tym na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku za pośrednictwem
środków masowego przekazu przez Organizatora.
16. W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora wpisowe zwrócone
zostanie w formie darmowej wejściówki na kort (1h).
17. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
System Fast4
•
•
•

Fast4 – zupełnie nowy wymiar tenisa!!!
Czy kiedykolwiek słyszałeś o formule rozgrywek Fast4?
Czym różni się od zwykłego meczu i jakie korzyści niesie?

Fast4 zostało oficjalnie zaprezentowane podczas rozgrywek juniorów w Wielkiej Brytanii w 2015
roku. Od tego czasu formuła ta cieszy się coraz to większą popularnością i znajduje wielu zagorzałych
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sympatyków, jak i przeciwników. Jej głównym celem jest skrócenie czasu trwania
regularnego meczu przy zachowaniu najważniejszych zasad rządzących tenisem, co
umożliwia szybszą, bardziej ekscytującą rozgrywkę i pozwala organizatorom turniejów na
rozegranie ich w rozsądnym przedziale czasowym.
Fast4 wyróżnia się 4 cechami:
• Gramy seta do 4 gemów – rozgrywanie seta odbywa się do 4 wygranych gemów
z zachowaniem co najmniej 2 gemowej przewagi nad oponentem (np. 4:2). Tie-break do 5
punktów – w wypadku wyniku 3:3 rozgrywany jest tie-break do 5 punktów (np. 5:3). Jeśli
dojdzie do wyniku 4-4, decyduje kolejna piłka (5-4). W takim wypadku zapisujemy na koncie
zwycięzcy wynik seta 4:3(4).
• Brak „netów” – chyba najbardziej kontrowersyjna reguła, która mówi że piłka zagrana po
taśmie podczas serwisu (o ile wyląduje we właściwym polu serwisowym) jest piłką ważną.
Z jednej strony jest to zasada , której skutki będą w dużej mierze uzależnione od poprawnego
napięcia taśmy (istnieje możliwość, że piłka się stoczy po necie), ale z drugiej dodaje nieco
pikanterii całej grze i zmusza do wyjścia poza pudło starych przyzwyczajeń.
• Brak przewag – podobnie jak w niektórych meczach deblowych, gdy wynik w gemie wynosi
40-40, kolejna piłka będzie przesądzać o jego losie. Odbierający serwis ma prawo wskazać
połowę po której będzie odbierał serwis.
• Super tie-break zamiast 3 seta – zamiast 3 seta rozgrywany jest tie-break do 10 punktów.
Podobnie – przy stanie 9-9, o wyniku spotkania decyduje kolejna piłka.

Ochrona Danych Osobowych
Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora turnieju, ponadto oświadcza, że został poinformowany, że :
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu z siedzibą w Pawłowicach, przy
ul. Sportowej 14, 43-250 Pawłowice, adres e-mail: gos@pawlowice.pl (dalej jako „ADO”).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym i.kielkowska@pawlowice.pl,
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji turnieju - przeprowadzenia
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji przez
organizatorów, współorganizatorów i sponsorów, w tym na zamieszczanie danych osobowych oraz
wizerunku za pośrednictwem środków masowego przekazu przez Organizatora oraz partnerów, na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) (dane zwykłe) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) (dane szczególne).
4. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do realizacji celu podanego w pkt. 3 jest
dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w
turnieju.
6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 1 roku, natomiast dane osobowe
osób nagrodzonych przechowywane będą wieczyście dla celów historycznych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich i swoich dzieci, prawo do
żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do
przenoszenia danych.
8. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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