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Regulamin cyklu MASTERS LM 2013
w tenisie ziemnym na kortach tenisowych
La Mirage w Skrzyszowie.
1. Cykl MASTERS

LM

2013 w grach singlowych zostanie rozegrany w kategorii

open.
2. Cykl prowadzony będzie w następnych latach aż do odwołania i przeznaczony
jest dla amatorów którzy nigdy nie byli klasyfikowani na listach PZT.
3. Zaplanowano rozegranie 4-ch turniejów z serii CUP zakończone turniejem
MASTERS:
- LM CUP,
- GOLD CUP,
- FIRE CUP,
- GROS CUP,
- MASTERSLM .
4. Daty poszczególnych turniejów wraz ze szczegółami publikowane będą na
bieżąco na stronie internetowej w zakładce „Turnieje”'.
5. Zapisy do turnieju odbywać się będą najpóźniej do godz.2000 w dniu
poprzedzającym turniej na obiekcie lub telefonicznie na nr 665 665 650 lub 32
47 26 483. Strona internetowa www.kortylm.net.
6. Opłata za udział w turnieju wynosi od 40 do 50zł. Organizator zapewnia piłki o
dobrej jakości, min. DUNLOP FORT a także decyduje o wymianie piłek
podczas gier.
7. Turnieje z zasady rozgrywane będą systemem pucharowym, dopuszcza się
rozegranie 1-szej fazy turnieju systemem grupowym w przypadku do 12
zawodników startujących w turnieju.
8. Mecze rozgrywane będą do 2-ch wygranych setów. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany punktacji w setach w zależności od systemu
rozgrywek i od ilości uczestników w turnieju.
9. O miejscu w cyklu decydują:
- ilość punktów z rozegranych 3-ch turniejów,
- ilość wygranych turniejów,
- ilość rozegranych turniejów,
- ilość wygranych meczów, setów,
- różnica gemów,
- przy braku rozstrzygnięcia – losowanie w obecności zainteresowanych.
10. Zasady punktacji:
Ilość
uczest
ników
1-8

1
12

2
8

9-16
17-32

16
20

12
16

Turnieje serii CUP
Miejsce
3-4
4-8
9-16
4
1
8
4
1
12
8
4

17-32

1
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11. Zwycięstwo walkowerem jest traktowane jak każde inne.
12. Zawodnik posiadający wolny los i przegrywający w 2-ej rundzie otrzymuje
punkty jak przegrany mecz w 1-szej rundzie, czyli 1 punkt.
13. W pierwszym turnieju cyklu o rozstawieniu decyduje losowanie.
W kolejnych turniejach o rozstawieniu będzie decydować aktualnie
zajmowane miejsce w cyklu.
14. Liczba rozstawionych w turnieju wg wielkości tabeli i tak 2/8, 4/16 i 8/32.
15. Zasady rozstawienia:
Numer
rozstawionego
1
2
3-4
5-8

8
nr linii:
1
8
I wylosowany
II wylosowany
I wylosowany
II wylosowany
III wylosowany
IV wylosowany

Wielkość tabeli
16
nr linii:
1
16
5
12

32
nr linii:
1
32
9
24
8
16
17
25

16. Procedura losowania.
Po wpisaniu nazwisk zawodników rozstawionych w odpowiednie miejsca
na drabince turniejowej, w przypadku gdy liczba zawodników nie pokrywa
się z liczbą miejsc na drabince, należy dopisać wolne losy, w pierwszej
kolejności najwyżej rozstawionym. Ewentualne dalsze wolne losy należy
rozlosować równomiernie w tabeli. Nazwiska pozostałych zawodników
losujemy od góry tabeli na kolejne wolne miejsca drabinki turniejowej.
17. W turnieju MASTERSLM 2013 weźmie udział 7 zawodników z kolejno
najlepszą punktacją cyklu z 3-ch rozegranych przez siebie turniejów.
18. Turniej MASTERSLM rozgrywany będzie systemem mieszanym, najpierw
w 2-ch grupach, złotej i srebrnej, po 4-ch zawodników, a następnie 4-ch
zawodników z 2-ch pierwszych miejsc obu grup systemem pucharowym.
19. Zasady tworzenia grup i rozstawienia na drabince:
a) grupy:
Grupa ZŁOTA
Grupa SREBRNA
Miejsca po rozegranych turniejach serii CUP

1
4
5
8

2
3
6
7

Uwaga: na poz. nr 8 „dzika karta” dla zawodnika z ligi LM.
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b) drabinka:
½ finału
Gr.Złota 1

finał

Gr.Srebrna 2
zwycięzca
Gr.Złota 2
Gr.Srebrna 1
20. Zasady punktacji turnieju MASRERSLM 2013:
Ilość
uczest
ników
1-8

1
16

Turniej MASTERS
Punktacja za kolejne miejsca w turnieju
2
3
4
5
6
7
14
12
10
8
6
4

8
2

21. Punkty zostaną doliczone do generalnej klasyfikacji cyklu w sezonie 2013
na podstawie której nastąpi rozstawienie w pierwszym turnieju
w sezonie 2014r.
22. Każdy zawodnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność,
uwzględniając odpowiedni stan zdrowia a organizator nie ponosi
odpowiedzialności za mogące wystąpić wypadki związane z ryzykiem
uprawiania sportu.
23. Obowiązkowo należy zapoznać się z regulaminem i przestrzegać
powyższych ustaleń.
Każdy z zawodników przystępując do cyklu rozgrywek przestrzega
Kodeksu Postępowania Zawodnika – PZT i zasad ITF rozgrywania meczy
bez sędziów stołkowych.
24. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator lub przez niego
upoważniona osoba.
25. Za zdobycie określonych miejsc w turniejach przewidziane są dyplomy,
upominki i nagrody rzeczowe.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i rozgrywkach.

Skrzyszów, kwiecień 2013r.

