KOMUNIKAT TURNIEJOWY
Nazwa turnieju:

TURNIEJ DEBLOWYby

Kategoria wiekowa:
Termin:

ZIELONA | rocznik 2011 i młodsi

12 GRUDNIA

Sposób zgłoszeń: System pzt
Weryfikacja:

Weryfikacja WYŁĄCZNIE online.
W celu weryfikacji prosimy o wysłanie potwierdzenia opłaty
wpisowej na adres: intex@parktenisowy.pl do piątku (10.12)
do godziny 20:00. W przypadku braku wpłaty w w/w
terminie, zgłoszona para nie będzie brana pod uwagę
podczas losowania, tym samym udział w turnieju nie będzie
możliwy.

Wpisowe:

Opłaty wpisowej prosimy dokonywać przelewem na konto
Klubu:
Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia
62 1090 1463 0000 0001 1517 4872
ZIELONA | 70 zł | osoba

Limity:

KATEGORIA ZIELONA
grupa dziewcząt: maks. 8 par
grupa chłopców: maks. 8 par
*o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń

KOMUNIKAT TURNIEJOWY
Losowanie: Losowanie odbywa się w dniu turnieju.
System rozgrywek*: grupa + puchar (2 pary wychodzą z grupy)
Nawierzchnia kortów: cegła
Piłki: Tecnifibre, zgodne z programem Tenis10
Program turnieju
8:00 - 8:45 - możliwość rozgrzewki dla par deblowych na kortach 5/6/3/4
8:00 - 8:45 - zgłaszanie się par do sędziego głównego (mini kort 3,
stanowisko sędziego)
9:00 - losowanie
9:15 - 10:00 - warsztaty deblowe dla uczestników
10:00 - start turnieju

Organizator:

Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"

Miejsce rozgrywek:

Park Tenisowy Olimpia, ul. Warmioska 1,
60-622 Poznań,
tel. 603 283 336,
email: intex@parktenisowy.pl

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy rozgrywek w celu usprawnienia organizacji turnieju.

Organizator

Partnerzy główni

Partnerzy medialni

KOMUNIKAT dla rodziców
Szanowni Rodzice,
jeśli chcecie spędzić ten dzień aktywnie, wybierzcie jedną z
dwóch opcji:
1. ZAJĘCIA TENISOWE DLA RODZICÓW
Zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach tenisowych dla Rodziców. Treningi
poprowadzi trener Parku Tenisowego Olimpia w dwóch blokach:
I. Grupa początkująca: 13:00 - 14:30 | limit: 8 osób
II. Grupa średniozaawansowana - 14:30 - 16:00 | limit: 8 osób
Opłata za zajęcia w wysokości 80 zł prosimy dokonywać przelewem na konto
Klubu:
Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia
62 1090 1463 0000 0001 1517 4872
lub gotówką/kartą w Recepcji klubu w dniu wydarzenia.
Na zajęcia obowiązują zapisy. Prosimy o kontakt mailowy:
intex@parktenisowy.pl lub telefoniczny 601 384 482

2. SĘDZIOWANIE
Możecie również wesprzeć nas w sędziowaniu! Zgłoszenia należy wysyłać na
adres intex@parktenisowy.pl.
Każdy rodzic, który zgłosi swoją chęć sędziowania podczas turnieju
deblowego, otrzyma od nas broszurę informacyjną z podstawowymi
zasadami sędziowania meczów deblowych oraz wskazówkami jak wspierać
dzieci podczas rywalizacji!

