
REGULAMIN 
MISTRZOSTWA MIASTA ŻYWCA W TENISIE 

 1. Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Zielona 7,  tel. 33 861 47 01, 794-400-820
e-mail:   imprezy@mosir-zywiec.pl  ;   www.mosir-zywiec.pl
Współorganizator: „Tenis Park Żywiec 1918” www.tenisparkzywiec.pl

 2. Termin:
 5  listopad 2022 roku (sobota) – gry pojedyncze
 6  listopad 2022 roku ( niedziela) – gry pojedyncze
11 listopad 2022 roku ( piątek) – gry finałowe

 3. Miejsce rozgrywek:
„Tenis Park Żywiec 1918”
34-300 Żywiec, ul. Sadowa 26, tel. 501-595-245
e-mail: wieslaw_biel@op.pl  ; domi.biel@gmail.com

 4. Cel zawodów:
 propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 promocja tenisa ziemnego wśród mieszkańców miasta,
 wyłonienie zwycięzców zawodów,
 zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków współzawodnictwa 

sportowego

 5. Uczestnictwo i  zapisy:
 W turnieju mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni z powiatu żywieckiego.
 Warunkiem udziału w turnieju jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.
 Zapisy zostaną uruchomione 28.10.2022 r. za pomocą aplikacji:   tenis4U

i potrwają do 03.11.2022 r.
 Uiszczenie opłaty startowej.

 6. Opłata startowa:
 Opłata startowa wynosi 60 zł/os.
 Opłatę startową należy uregulować do   dnia 03.11.2022 (data wpływu na 

rachunek bankowy MOSiR Żywiec) przelewem na rachunek bankowy:
nr konta: BANK PKO S.A.  56 1240 4142 1111 0000 4826 6037 ,
lub przekazem pocztowym.

 Chęć otrzymania faktury vat należy zgłosić przed dokonaniem opłaty na adres 
mailowy: imprezy@mosir-zywiec.pl przesyłając dane firmy oraz nr NIP
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 7. Klasyfikacja:
Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym w grach singlowych. Zawodnicy 
zostaną sklasyfikowani w dwóch kategoriach wiekowych, niezależnie od płci;

 od 18 do 45 lat – (zawodnicy urodzeni w 1977 r. i młodsi )
 powyżej 45 lat – (zawodnicy urodzeni w 1976 r. i starsi ) 
 przynależność do grupy określa rok urodzenia zawodnika.

 8. Nagrody:
Najlepsi zawodnicy każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni przez organizatora
w następujący sposób:
w kat. do 45 lat
I – II miejsce  puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 
III miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa ( dwóch zawodników ex aequo)
w kat. powyżej 45 lat
I – II miejsce  puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa ( dwóch zawodników ex aequo) 

 9. Uwagi końcowe:
 Na czas trwania rozgrywki zawodnicy zostaną ubezpieczeni od NNW.
 Odbiór nagród możliwy jest tylko podczas dekoracji zwycięzców.
 Koszty związane z organizacją imprezy pokrywa Organizator. Pozostałe koszty

pokrywają zawodnicy we własnym zakresie.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.
 Organizator nie zapewnia noclegów. 
 Komisję Sędziowską powołuje Organizator.
 Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
 Interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.
 Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią 

Głównym.


