<English version below>

Regulamin
14. Turnieju Tenisa Eurobuild CEE
Termin: 28 czerwca 2019
Miejsce: Klub Tenisowy Warszawianka ul. Merliniego 9, Warszawa
Organizator: Eurocee Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 53, Warszawa

1. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Turnieju decyduje sędzia i organizator
zawodów.
2. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT.
3. Turniej kierowany jest głównie do przedstawicieli rynku nieruchomości komercyjnych oraz
wszystkich innych osób, które są zainteresowane udziałem i spełniają wszystkie kryteria
wymienione w regulaminie.
4. Do gry kwalifikują się wszyscy gracze bez względu na wiek (pełnoletni), płeć i stopień
zaawansowania.
5. W zawodach mogą uczestniczyć tylko amatorzy, czyli ludzie nie związani zawodowo z
tenisem ziemnym.
6. Okres od ostatniej licencji zawodniczej nie powinien być krótszy niż 10 lat.
7. Turniej odbędzie się w grach singlowych i deblowych.
8. Turniej odbędzie się w kategorii singlowej (oddzielnie kategoria męska i kobieca) oraz
deblowej (bez podziału na płeć, w obrębie kategorii dopuszczalne są pary mieszane).
9. Ostateczna decyzja w sprawie każdego uczestnika należy tylko do organizatora zawodów.
10. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane nie dalej niż do 26.06.2019 włącznie.
11. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową oraz poprzez rejestrację on-line na stronie
www.tennis.eurobuildconferences.com
12. Uczestnicy mogą dokonywać rejestracji max w dwóch kategoriach turniejowych (singiel i
debel).
13. Zawodnik musi posiadać własną rakietę oraz 2 pary butów na dwie różne nawierzchnie:
decoturf oraz mączka ceglana.
14. Losowanie do kategorii singlowej odbędzie się po zamknięciu listy zawodników, tj.
27.06.2019.
15. Plan gier singlowych zostanie opublikowany na stronie
www.tennis.eurobuildconferences.com oraz rozesłany drogą mailową do zawodników
turnieju. Każdy z zawodników ma obowiązek sprawdzenia o której godzinie ma
wyznaczony mecz.

16. Rozstawienie zawodników w Turnieju odbywa się na podstawie miejsc zajmowanych w
turniejach tenisowych organizowanych przez Eurocee w latach ubiegłych.
17. Zapisy do kategorii deblowej prowadzone będą do godziny 12:00 w dniu turnieju, tj.
28.06.2019
18. Do kategorii deblowej może zgłosić się maksymalnie 16 par. Decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
19. Udział w zawodach nie będzie możliwy jeśli zawodnik NIE STAWI SIĘ NA 15 min przed
godziną swojego pojedynku u organizatorów.
20. Mecze w kategorii singlowej rozgrywane będę w systemie grupowo – pucharowym. W
rozgrywkach grupowych mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.
21. Mecze w kategorii deblowej rozgrywane będą w systemie pucharowym.
22. O ile Organizator nie postanowi inaczej mecze rozgrywane są do wygrania jednego seta.
Półfinały i finały rozgrywane są do 2 wygranych pełnych setów.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu i sposobu przeprowadzenia
Turnieju w przypadku większej lub mniejszej ilości zawodników i warunków pogodowych.
24. Tabela wyników będzie na bieżąco aktualizowana i będzie do wglądu przy stanowisku
organizatora oraz u sędziego.
25. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni po zakończeniu turnieju.
26. Nagrody zostaną wręczone podczas wieczornej ceremonii.
27. Uczestnictwo w zmaganiach tenisowych zobowiązuje do wpłaty wpisowego w wysokości
86 EUR.
28. Składka jest przeznaczona na obsługę turnieju tzn. rezerwacja kortów, piłki, woda, lunch
itp.
29. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Regulations
The 14th Eurobuild CEE Tennis Tournament
Date: 28th June 2019
Venue: the Warszawianka Tennis Club, ul. Merliniego 9, Warsaw
Organiser: Eurocee Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 53, Warsaw

1. The umpire and the Organiser shall decide on all matters concerning the course of the
Tournament.
2. The Tournament is to be conducted in accordance with the current regulations of the Polish
Tennis Association [PZT].
3. The Tournament is mainly addressed to representatives of the commercial property market
and all other people who are interested in competing and who fulfil all the criteria
stipulated in the regulations.
4. Anyone of a full legal age, regardless of their gender or level of advancement, can compete
in the Tournament.
5. Only amateurs, i.e. people who are not professionally connected with tennis, are allowed
to compete in the Tournament.
6. Competitors cannot have held a professional tennis licence in the last 10 years.
7. The Tournament will be divided into singles and doubles competitions.
8. The singles competition will be divided into both the women’s and men’s tournaments. The
doubles competition will not be divided by gender – men’s, women’s and mixed pairs are
all allowed to enter the doubles tournament.
9. Decisions concerning the eligibility of each competitor will be made by the Organiser of the
Tournament.
10. Entry submissions can be submitted no later than on June 26th 2019 inclusive.
11. Entry submissions can be received by email or through online registration on the
www.tennis.eurobuildconferences.com/en website.
12. Competitors can enter a maximum of two categories (singles and/or doubles).
13. Each competitor is required to bring their own tennis racket and two pairs of shoes for two
different surfaces: deco-turf and clay.

14. The draw will take place on June 27th 2019, after which the entrance process will be closed.

15. The
singles
tournament
schedule
will
be
published
on
the
www.tennis.eurobuildconferences.com website and sent to the tournament players via
email. Each contestant is obliged to check the times of their designated matches.
16. Competitors will be seeded based on the results of previous tournaments.
17. Registration for the doubles tournament will be open until 12:00 on the day of the
tournament (June 28th, 2019).
18. Up to 16 pairs can enter the doubles tournament.
19. Participation in the competition will not be possible if the competitor is not present 15
minutes before the match.
20. Matches in the singles tournament will be played according to the knock-out format. In
group games the matches are played using the round robin format.
21. Matches in the doubles tournament will be played according to the single-elimination
system.
22. Unless the Organiser decides otherwise, one set matches are to be played apart from in the
semi-finals and finals, when the matches will be decided by the first to win two full sets.
23. The Organiser reserves the right to change the system and method of conducting the
Tournament in the eventuality of there being a larger or smaller number of competitors
than expected and subject to the weather conditions.
24. The scoreboard will be constantly updated and will be available for viewing at the
Organiser’s stand and at the umpire’s stand.
25. The winners will be announced after the Tournament has finished.
26. The prizes for the winners will be presenting during the evening ceremony that follows the
Tournament.
27. An entry free of EUR 86 is required for participation in the Tournament.
28. The revenue from the fees is to go towards the costs of the Tournament, such as for
reserving the tennis courts, the tennis balls, the water, lunch, etc.
29. The acceptance of these regulations is required for participation in the Tournament.

