
REGULAMIN I MEMORIAŁU IM. ANDRZEJA GOSPODARCZYKA 

1. Kolejność spotkań oraz numer kortu, na którym będzie rozegrany dany mecz 

wskazuje Organizator Turnieju wyznaczony przez Dyrektora Turnieju.  

2. Mecze (do etapu ćwierćfinałów włącznie) rozgrywane są do jednego seta,       

do 6 wygranych gemów (przy stanie 6:6 o wygranej decyduje tradycyjny tie 

break rozgrywany do 7 punktów). Półfinały (we wszystkich kategoriach) 

rozgrywane są do jednego seta, do 9 wygranych gemów (przy stanie 8:8                 

o wygranej decyduje tradycyjny tie break rozgrywany do 7 punktów). Finał 

Singla Open oraz finał Singla +45 rozgrywany jest do dwóch wygranych setów. 

Finał Debla rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (w przypadku remisu 

o zwycięstwie decyduje super tie break). 

3. W rozgrywkach deblistów przy stanie równowagi o wygranym gemie 

decydują dwa punkty przewagi.  

4. Kolejność serwowania wyłaniana jest w drodze losowania przez samych 

zawodników po zakończonej rozgrzewce. 

5. Rozgrzewka przed każdym meczem wynosi  nie więcej niż 5 minut. Prosimy     

o przestrzeganie limitu czasowego. Organizator Turnieju zastrzega sobie 

prawo przerwania rozgrzewki i nakazania rozpoczęcia meczu (w przypadku 

przekroczenia wyznaczonego czasu). 

6. Mecze rozgrywane są bez udziału sędziego.  Prosimy o zachowanie zasad fair 

play na korcie i poza nim. Używanie słów uznawanych powszechnie za 

wulgarne jest niedopuszczalne. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez 

Organizatora Turnieju jako ostateczne. 

7. Po każdym meczu zawodnicy zobowiązani są do za siatkowania kortu. 

8. W celu sprawnego przeprowadzenia rozgrywek - wynik meczu powinien       

być niezwłocznie zgłoszony Organizatorowi Turnieju przez zawodnika 

wygrywającego, który jest również zobowiązany do zdania kompletu piłek 

Organizatorowi. Każdy komplet piłek jest oznaczony numerem kortu, na 

którym będzie rozgrywany mecz.   

9. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju dopuszczone jest (po zakończonym 

pojedynku) skinięcie głową bądź podniesienie ręki w celu podziękowania                   

za rywalizację. 

10. W przypadku braku możliwości rozegrania turnieju (ze względu na warunki 

atmosferyczne) w wyznaczonym terminie - decyzją Dyrektora Turnieju 

zawody zostaną przełożone na najbliższy możliwy termin tj. 27 oraz                      

28 czerwca br.  

11. Wszelkie dodatkowe informację związane z organizacją Memoriału będą 

przekazywane na bieżąco.  
 


