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KOMUNIKAT nr 2 
 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku 
ZAPRASZA NA 

XXXVI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM 

POD HONOROWYM PATRONATEM: 
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 

w dniach 29 - 31 sierpnia 2019 r. (czwartek - sobota) 
 

na kortach LECHII GDAŃSK ul. Traugutta 29 w Gdańsku 
 

Połączone ze szkoleniem nt. „Nowoczesne technologie w geodezji i kartografii” oraz 
seminarium pn: „GEODEZJA 3M na 100” 

 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA 
W mistrzostwach mogą uczestniczyć: 

A - kobiety i mężczyźni będący geodetami lub studentami wydziałów geodezyjnych, 
B - pracownicy przedsiębiorstw i uczelni lub innych jednostek geodezyjnych, 
C - seniorzy - geodeci 
- którzy uiścili opłatę uczestnictwa. 
Uczestnicy Mistrzostw nie mogą być czynnymi zawodnikami od pięciu lat.  
Wszelkie wątpliwości związane z udziałem rozstrzyga Komisja Organizacyjna. 

 

2. PROGRAM 
Środa – 28.08.2019 r.: 

Godz.: od 15.00  przyjazd zawodników / zakwaterowanie 

Czwartek – 29.08.2019 r. 
Godz.:   8.00-9.00 rejestracja zawodników na KORTACH Lechii 
   9.15 UROCZYSTE OTWARCIE MISTRZOSTW 
   9.30 losowanie gier pojedynczych 
 10.00 do zmroku 

11.00-14.00 
gry pojedyncze 

SZKOLENIE „Nowoczesne technologie 
w geodezji i kartografii” 

 10.00-13.00 zgłaszanie par deblowych i miksta 
 15.00 losowanie gier podwójnych 

gry podwójne 
 19.00-21.00 SPOTKANIE przy GRILLU na KORTACH Lechii 

Piątek – 30.08.2019 r. 
Godz.:   9.00-20.00 

11.00-14.00 
mecze turniejowe we wszystkich kategoriach 

SZKOLENIE „Nowoczesne technologie 
w geodezji i kartografii” 

 20.00-22.00 GDAŃSK by night 

Sobota – 31.08.2019 r. 
Godz.:   9.00-18.00 mecze turniejowe i finały 
 19.00 SEMINARIUM „GEODEZJA 3M na 100” 

uroczyste zakończenie mistrzostw / ogłoszenie 
wyników / kolacja pożegnalna 

UWAGA: Dla uczestników oraz kibiców, w trakcie trwania mistrzostw,  
w godz. od 12.00 do 16.00 będzie czynny CATERING (ceny przystępne). 

http://www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl/


 

3. REGULAMIN ROZGRYWEK 
 

UWAGA: Ze względu na różnice wiekowe uczestników turnieju panów oraz zgłaszane 
postulaty dokonania zmian, organizatorzy wprowadzają korektę w regulaminie rozgrywek.  
 

A.  Mistrzostwa zostaną rozegrane w grach pojedynczych panów w trzech kategoriach wiekowych: 

 do lat 50 

 od 50 do 65 roku życia 

 powyżej 65 lat 

B.  Rozstawieni zastaną półfinaliści ubiegłorocznych mistrzostw 

C.  Gra pań oraz gra podwójna panów oraz mikst rozegrane zostaną bez podziału na grupy 
wiekowe. 

D.  Rozegranie turnieju pocieszenia uzależnione jest od warunków pogodowych i terminowo 
rozgrywanych gier. 

E.  Turniej główny zostanie rozegrany systemem grupowo – pucharowym do dwóch wygranych 
setów od stanu 2-2 w każdym secie. Przy stanie setów 1-1 decyduje tie-break do 10.  

W grze mieszanej-miksta oraz turnieju pocieszenia gramy jeden set , przy stanie 6-6 decyduje tie-
brek do 7.  

I runda: Początek turnieju singlowego panów i pań w grupach, ilość grup zależna od ilości 
uczestników. Awans do dalszych gier uzyskuje dwóch pierwszych zawodników z każdej grupy. 

II runda: Rozgrywana systemem pucharowym.  

Turniej pań, przy małej ilości zgłoszeń, może być rozegrany „każda z każdą” lub w grupach  
z których awansują dwie pierwsze zawodniczki. Kolejna runda w systemie pucharowym.  

Decyzja zapadnie w dniu rozpoczęcia rozgrywek. 

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy mogą zarządzić 
rozgrywanie meczów jedno setowych do 9 gemów. Przy stanie 8:8 o zwycięstwie decyduje  
tie-break do 7. 

Turniej prowadzić będą uprawnieni przez PZT sędziowie.  

Zgłoszenia do gier podwójnych mężczyzn i kobiet oraz miksta należy dokonać pierwszego dnia 
rozgrywek, tj. 29 sierpnia 2019 r. do godz. 13:00 

Losowanie gier podwójnych i miksta zostanie przeprowadzone o godz. 15:00 w dniu 29 sierpnia 
2019 r. rozstawieni zostaną półfinaliści ubiegłorocznych mistrzostw. 

F.  Do klasyfikacji drużynowej będą zaliczane wyniki: 

a. mężczyzn wszystkich kategorii wiekowych  

b. kobiet  

c. debla mężczyzn i kobiet  

d. miksta  



 

4. KLASYFIKACJA - Indywidualna i drużynowa 

Do klasyfikacji drużynowej zaliczone zostaną najlepsze wyniki , maksymalnie trzech zawodników 
i dwu zawodniczek z każdego regionu wskazanego przez uczestników turnieju wg. niżej 
przedstawionej punktacji: 

MĘŻCZYZNI: 

MIEJSCE 1  - 30 pkt - finał 

MIEJSCE 2  - 20 pkt - finał 

MIEJSCE 3  - 10 pkt - półfinał 

MIEJSCE (5-8)  -   6 pkt - ćwierćfinał 

MIEJSCE (9-16) -   2 pkt  

KOBIETY: 

MIEJSCE 1  - 20 pkt - finał 

MIEJSCE 2  - 14 pkt - finał 

MIEJSCE 3  -   8 pkt - półfinał 

MIEJSCE(5-8)   -   4 pkt - ćwierćfinał 

MIEJSCE (9-16) -   2 pkt  

MIKST: 

Miejsce 1  - 20 pkt -finał 

Miejsce 2   - 14 pkt -finał 

Miejsce 3   -   8 pkt - półfinał 

Miejsce (5-8)   -   4 pkt - ćwierćfinał 

Miejsce (9-16)   -   2 pkt  

Drużynę stanowić mogą reprezentanci województw, miast, przedsiębiorstw, uczelni, 
stowarzyszeń. 

W grze deblowej i miksta każdy z zawodników otrzymuje połowę przewidywanych w/w 
klasyfikacją punktów.  

W przypadkach spornych interpretacja powyższego regulaminu należy do Sędziego Głównego. 
 

GŁÓWNE PUCHARY: 
 

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU – dla najlepszych zawodników mistrzostw 
 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – dla najlepszej drużyny mistrzostw 
 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA - dla najlepszej zawodniczki mistrzostw 
 

oraz wiele innych pucharów i nagród. 

5. Wszelkie zapytania i prośby prosimy przesyłać na adres:  

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO–KARTOGRAFICZNE „OPGK” Sp. z o.o. 

80-952 Gdańsk, ul. Pniewskiego 3  email: opgk@opgk.gda.pl 
 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Zbigniew Rynkiewicz tel. kom. 501-602-446 e-mail: zrynkiewicz@opgk.gda.pl 

Wojciech Frankowski tel. kom. 501-508-656  e-mail: wfra@opgk.gda.pl 

Bogumił Koczot  tel. kom. 695-890-062 e-mail: bogumil.koczot@gdansk.gda.pl 

Ryszard Rus   tel. kom. 602-318-537 e-mail: r.rus@wp.pl 
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