
REGULAMIN

I Otwartych Mistrzostw Par Deblowych w Tenisie Ziemnym 
o Puchar Prezydenta Miasta Będzina 

(Będzin, 31 lipca 2021 r.)

Informacje ogólne:

§ 1

Nazwa imprezy: I Otwarte Mistrzostwa Par Deblowych w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta
Miasta Będzina.

§ 2

Termin i miejsce imprezy: 31 lipca 2021 r., korty OSiR Będzin przy ul. Zawodzie 2 w Będzinie,
nieopodal Zamku Będzińskiego. 

Godzina rozpoczęcia Turnieju : 8:30. 

§ 3

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie.

Współorganizator : Będzińskie Towarzystwo Tenisowe.

§ 4

Cel imprezy: Popularyzacja tenisa ziemnego, aktywnego wypoczynku i rekreacji podczas gry w 
tenisa ziemnego. Integracja mieszkańców Będzina i okolic.

§ 5

Zasady uczestnictwa:  W Mistrzostwach mogą wziąć udział mieszkańcy Będzina i okolic oraz inne
osoby  mające  chęć  rywalizować  w  zawodach  w  naszym  pięknym  mieście.  
Z  racji  charakteru  imprezy  nie  przewidujemy osób,  które  czynnie  uprawiały  lub  uprawiają  sport
zawodowy.

Ze względów organizacyjnych w Mistrzostwach może wziąć udział maksymalnie 16 par deblowych.
Decyduje kolejność przyjmowania zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmuje Piotr Kwiatkowski: tel. nr 506066765.

Termin przyjmowania zgłoszeń:do 28 lipca 2021 r. 

Obowiązkowa opłata startowa na 1 uczestnika:

20 zł (korty, piłki, poczęstunek, nagrody i dyplomy).

§ 6

I Otwarte Mistrzostwa Par Deblowych w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Będzina będą
rozgrywane według przepisów i zasad sędziowania amatorskiego.

§ 7

Wszystkie  mecze  będą  rozgrywane  jednocześnie  na  4  kortach  tenisowych o  nawierzchni  ziemnej
(mączka ceglana).

§ 8

Termin zgłoszeń do turnieju upływa z dniem 28 lipca 2021 r.
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§ 9

I Otwarte Mistrzostwa Par Deblowych w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Będzina będą 
rozgrywane w jednej kategorii bez ograniczeń wiekowych.

§ 10

System gier: uzależniony będzie od liczby zgłoszonych par.

Mecze eliminacyjne zostaną rozegrane w 2 lub 4 grupach. Mecze eliminacyjne - do 2 wygranych
setów od stanu 2:2 w gemach. Przy czym, przy stanie 1:1 w setach będzie rozgrywany super tie-break.
O miejscu w grupie decydować będzie: większa liczba zwycięstw, lepsza różnica w setach, lepsza
różnica w gemach, większa liczba zdobytych gemów, mała tabelka, losowanie.

§ 11

Mecze finałowe (ćwierćfinały, półfinały oraz finał) zostaną rozegrane systemem pucharowym. Mecze
finałowe  -  do  2  wygranych  setów  od  stanu  2:2  w  gemach.  Przy  czym,  przy  stanie  1:1  
w setach będzie rozgrywany super tie- break. 
W zależności od liczby zawodników Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższego systemu
gier. 

§ 12
Sędziowanie 
Podczas rozgrywania meczów obowiązują zasady sędziowania tenisa amatorskiego.
 Zasady rozgrywania meczów bez sędziów: 
 każdy gracz może dokonać wywołania, jeżeli piłka znajduje się po jego stronie siatki, 

 wywołania "Aut" powinny być wykrzyczane natychmiast po odbiciu piłki, dostatecznie głośno,
aby przeciwnik usłyszał, 

 sprawdzanie śladu po zakończonej wymianie jest dozwolone, 

 jeżeli gracz wywoła "Aut" a potem stwierdzi, że piłka była dobra traci punkt, 

 ślad piłki może być sprawdzony tylko, gdy gra jest zatrzymana przez Gracza, który wywołuje
"Aut" - odbicie refleksowe jest dozwolone, jednak gdy piłka zostanie rozegrana bez zatrzymania
wywołaniem "Aut" - protest nie będzie uwzględniony (po skończonej wymianie), 

 jeżeli gracz nie jest pewien wywołania przeciwnika, może go poprosić o pokazanie śladu. Gracz
może wtedy przejść na drugą stronę kortu, aby zobaczyć ślad piłki, jeżeli przeciwnik nie potrafi
wskazać  śladu  -  punkt  zostaje  przyznany  przeciwnikowi  lub  powtórzony  tylko  za  obopólną
zgodą, 

 jeżeli gracz zetrze ślad piłki, przyznaje tym samym punkt przeciwnikowi, 

 jeżeli obydwaj gracze zgadzają się, co do śladu piłki, nie mogą natomiast zgodzić się, czy jest to
"Aut" czy "Piłka dobra" to do podjęcia ostatecznej decyzji może być zawołana dowolna osoba na
korcie, którą zaaprobują obaj gracze, decyzja osoby trzeciej jest ostateczna, 

 podający  powinien  zapowiedzieć  wynik  przed  każdym pierwszym podaniem,  tak  głośno aby
przeciwnik usłyszał, 

 w przypadku, gdy podczas wymiany w obrębie kortu znajdzie się inna piłka każdy z graczy może
zatrzymać grę po krzyknięciu "STOP".
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Losowanie 

§ 13

Losowanie  zostanie  przeprowadzone  w dniu  30  lipca  na  terenie  kortów tenisowych.  Informacje  
o wynikach losowania zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeniowej kortów tenisowych. 

§ 14

Zawodnicy  reprezentujący  ten  sam  zakład  zgłoszeni  na  jednej  Karcie  Uczestnictwa  zostaną
rozlosowani do różnych grup eliminacyjnych. 

Nagrody 

§ 15

Dla zawodników z poszczególnych kategorii wiekowych, którzy uzyskają miejsca od 1 do 3 
Organizator przewiduje puchary i nagrody rzeczowe. 

§ 16

Rozdanie trofeów sportowych i nagród zostanie przeprowadzone po zakończeniu Mistrzostw. 

Postanowienia końcowe 

§ 17

Dopuszcza  się  5-minutowe  oczekiwanie  na  nieobecnego  zawodnika,  po  czym  w  przypadku  nie
stawienia  się  go  w  tym  czasie  –  zawodnik  obecny  z  danej  pary  zwycięża  mecz  
tzw. „walkowerem”. 

§ 18

Zawodnikom przysługuje 5 minutowa rozgrzewka przed rozegraniem meczu. 

§ 19

Wszystkie  zaistniałe  kontrowersje  bądź inne kwestie  o  charakterze sportowym rozstrzygać będzie
Organizator. Protest dotyczący zawodów może być wniesiony do Organizatora. 

§ 20

Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za 
ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Mistrzostw. 

§ 21 

Każdy  zawodnik  jest  zobowiązany  do  podpisania  oświadczenia  o  udziale  w  Mistrzostwach  
na własną odpowiedzialność. 

§ 22 

Mistrzostwa  odbędą  się  tylko  w  przypadku  zgłoszenia  się  minimum  8  zawodników.  
W  przeciwnym  razie  Mistrzostwa  zostaną  odwołane.  Wpłacona  opłata  startowa  będzie  podlegać
zwrotowi. 

§ 23 

Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do
Organizatora. 
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Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA RODO 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016

r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin

oraz Będzińskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Sportowa 3, 42-500 Będzin. 

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z

ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. e-mail: iodo@marwikpoland.pl

2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

1. Dane  Pani/Pana  oraz  dziecka  przetwarzane  będą  w  związku  z  realizacją  zadań  własnych  

bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez

Ośrodek Sportu i Rekreacji obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia

działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie

danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wynikającego  z  przepisów  prawa,  dane  osobowe  nie  będą  podlegały

udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu

dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać

zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3. usunięcia danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5. przenoszenia danych osobowych,

6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
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VII. Prawo do cofnięcia zgody.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma

Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia

zgody.

2. Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  przetwarzanie  Pani/Pana  oraz  dziecka  danych  do

momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  oraz  dziecka  danych  osobowych  narusza  przepisy  o ochronie  danych

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1. ustawowym,

2. umownym,

3. warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku,  gdy  będzie  istniał  obowiązek  ustawowy,  a  nie  poda  Pani/Pan  swoich  lub  dziecka  danych,  nie

będziemy  mogli  zrealizować  zadania  ustawowego,  co  może  skutkować  konsekwencjami  przewidzianymi

przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy

mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka

danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

IX KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin

dalej ADO.

2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.

3.  Jeśli  kontaktujemy  się  z  Panią/Panem  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  oznacza  to  że  otrzymaliśmy  adres  konta

mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego

do kontaktu z Panią/Panem.

4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu.

6.  Pani/Pana  adres  poczty  elektronicznej  będzie  figurował  w  naszej  bazie  do  momentu  cofnięcia  zgody  na  jego

przetwarzanie.

5


