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Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału Suwałki 

             ============================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 
 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Suwałki zaprasza na 

 

XXXVIII MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW  

W  TENISIE ZIEMNYM 

O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

POD HONOROWYM PATRONATEM  

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH 

połączone ze szkoleniem 
(zakres tematyczny szkolenia zostanie podany w Komunikacie nr 2) 

OLECKO, 01.09 - 03.09.2022 
 

KOMITET HONOROWY MISTRZOSTW 
1. Janusz Walo  - Prezes SGP Zarząd Główny - Przewodniczący 

2. Alicja Kulka  - Główny Geodeta Kraju  

3. Karol Sobczak - Burmistrz Olecka 

4. Marzanna Pojawa-Grajewska  - Starosta Olecki  

 

KOMITET ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW 
1. Czesław Krasowski - przewodniczący 

2. Tadeusz Kościuk- wiceprzewodniczący 

3. Bogusław Kniaź- wiceprzewodniczący 

4. Marek Sobieszek - wiceprzewodniczący 

5. Ewelina Maj- członek 

6. Andrzej Kamiński- członek 

7. Iwona Popko- sekretarz 

 

KOMISJA  SĘDZIOWSKA 
1. Andrzej Kamiński   - sędzia główny - MOSiR Olecko 

 

KOMISJA  ODWOŁAWCZA  DO SPRAW SPORNYCH 
1. Sędzia Główny Mistrzostw 

2. Dwie osoby spośród uczestników wybrane podczas losowania do gier pojedynczych. 

 

PATRONAT  MEDIALNY  MISTRZOSTW 
1. Miesięcznik Przegląd Geodezyjny 

2. Miesięcznik GEODETA  
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I. Miejsce i termin zawodów. 

Mistrzostwa zostaną rozegrane na kortach MOSiR Olecko (7 kortów), ul. Gołdapska, 

w dniach 01.09-03.09.2022 r.  

 

II. Baza noclegowa (każdy z obiektów ma możliwość zakwaterowania z wyżywieniem):  

1. Restauracja „Horyzont” (Dawniej „Wenus i Mars”) 

ul. Letnia 15, Olecko, telefon: 516 442 550, e-mail: sjedrzejczak@wp.eu  

 

2. Ośrodek Wypoczynkowy „Skarpa” 

ul. Sembrzyckiego 20, Olecko, tel. 664 732 771,  

e-mail: kontakt@slonecznemazury.olecko.pl  

 

3. Hotel Colosseum 

ul. Gołdapska 12, Olecko, tel. 87 520 26 43, 87 520 42 46 662 008 649, 

e-mail: rezerwacja@hotelcolosseum.pl  

 

 
1 Horyzont 

 
2 Skarpa 

 
3 Colosseum 

 
UWAGA!  

 Każdy z uczestników dokonuje samodzielnie rezerwacji miejsc noclegowych. 

 Uroczyste zakończenie mistrzostw oraz kolacja pożegnalna odbędą się w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Skarpa”, (odległość od kortów ok. 1 km). 

 
III. Warunki uczestnictwa. 

W mistrzostwach mogą uczestniczyć: 

a) kobiety i mężczyźni będący geodetami lub studentami wydziałów geodezyjnych, 

b) pracownicy przedsiębiorstw, uczelni lub innych jednostek geodezyjnych, 

c) geodeci będący na emeryturze lub rencie, 

którzy uiścili opłatę uczestnictwa w wysokości: 

 

450 zł w terminie do dnia 31.07.2022 
lub 

500 zł po dacie 31.07.2022 

 

UWAGA!  

Wyższe opłaty po zakończeniu okresu promocyjnego będą stanowczo egzekwowane. 

 Uczestnicy mistrzostw nie mogą być czynnymi zawodnikami od co najmniej 5 lat. 

Wszystkie wątpliwości związane z uczestnictwem w Mistrzostwach rozstrzyga Komisja 

Odwoławcza, powołana na czas Mistrzostw. 

mailto:sjedrzejczak@wp.eu
mailto:kontakt@slonecznemazury.olecko.pl
mailto:rezerwacja@hotelcolosseum.pl
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PROGRAM XXXVIII Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym  

o Puchar Głównego Geodety Kraju 

 
Środa – 31.08.2022 

Od godz. 15.00  - przyjazd uczestników i zakwaterowanie 

 

Czwartek – 01.09.2022 

Godz. 8.00 – 9.00  - rejestracja zawodników w biurze zawodów 

Godz. 9.15  - uroczyste otwarcie XXXVIII MPG – korty 

Godz. 9.30  - losowanie gier pojedynczych kobiet i mężczyzn 

Godz. 10.00 - 19.00 - gry pojedyncze 

Godz. 10.00 - 13.00  - zgłaszanie par do gier podwójnych oraz mikstów 

Godz. 15.00  - losowanie gier podwójnych i miksta i rozpoczęcie meczy debla i miksta 

Godz. 19.00  - integracyjne spotkanie przy grillu 

 

Piątek – 02.09.2022 

Godz. 9.00.  - losowanie zawodników do turnieju pocieszenia 

Godz. 9.00  - mecze turniejowe we wszystkich kategoriach 

Godz. 15.00  - Szkolenie SGP 

Godz. 19.30  - czas wolny, zwiedzanie Olecka, wędkowanie 

Godz. 20.00  - ognisko z pieczeniem kiełbasek, wrażenia z turnieju 

 

Sobota – 03.09.2022 

Godz. 9.00. - 18.00  - mecze turniejowe i gry finałowe 

Godz. 19.30  - uroczyste zakończenie Mistrzostw 

- ogłoszenie wyników 

   - wręczenie pucharów, dyplomów i nagród 

   - kolacja pożegnalna 

 

III. Regulamin mistrzostw 

 

Turniej zostanie rozegrany piłkami TRETORN TOURNAMENT. 

Mistrzostwa zostaną rozegrane w grze pojedynczej mężczyzn w dwóch kategoriach 

wiekowych ustalonych po zgłoszeniu się uczestników (kategoria Junior Młodszy i Junior Starszy), 

grze pojedynczej pań, w grze podwójnej panów oraz w mikstach. 

Turniej panów 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. 

Przy stanie 6-6 w secie decyduje tie-break, zgodnie z przepisami PZT. 

Turniej pań rozegrany zostanie systemem „każda z każdą” lub w grupach w zależności od ilości 

zgłoszeń. 

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy mogą zarządzić 

rozgrywanie meczów jednosetowych do 9 gemów. Przy stanie 8-8 gramy tie-break. 

 

Zwycięzcy obu grup wiekowych wśród panów rozegrają finałowy pojedynek o Tytuł Mistrza 

Polski Geodetów. 

Turniej prowadzić będą sędziowie z uprawnieniami PZT i oni przeprowadzą losowanie gier. 

Przed losowaniem gier pojedynczych wśród panów, rozstawieni zostaną półfinaliści 

ubiegłorocznych Mistrzostw. 

Pierwsze spotkania eliminacyjne sędziowane będą przez uczestników turnieju wyznaczonych przez 

Sędziego Głównego. Następne gry sędziować będą zawodnicy, którzy przegrali swoje pojedynki. 

Gry ćwierć i półfinałowe sędziowane będą przez osoby wyznaczone Sędziego Głównego. Gry 

finałowe sędziować będą osoby posiadające uprawnienia PZT. 
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Zgłoszenia do gier podwójnych i miksta należy dokonać pierwszego dnia 

Mistrzostw, tj. 01.09.2022 do godz. 13.00. 

Losowanie gier podwójnych oraz miksta odbędzie się 01.09.2022, o godz. 15.00. 

 

Do klasyfikacji drużynowej zaliczane będą wyniki: 

a) gra pojedyncza mężczyzn w kategorii junior młodszy (w kategorii młodszej), 

b) gra pojedyncza mężczyzn w kategorii junior starszy (w kategorii starszej), 

c) gra podwójna mężczyzn, 

d) gra pojedyncza kobiet, 

e) mikst. 

 

Mężczyźni startujący w kategorii starszej mogą grać w kategorii młodszej. 

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

Do klasyfikacji drużynowej brane będą wyniki tylko jednego - najlepszego 

zawodnika w danej kategorii, zgłoszonego do danej drużyny.  

 

PUNKTACJA 

Indywidualnie mężczyźni Gra podwójna  Indywidualnie    

kat. młodszej i starszej     mężczyzn      kobiety                  Mikst         

1 m. 55 pkt   1 m. 40 pkt  1 m. 30 pkt  1 m.  25 pkt 

2 m. 46 pkt   2 m. 32 pkt  2 m 24 pkt  2 m.  19 pkt 

3 m. 39 pkt   3 m. 24 pkt  3 m. 19 pkt  3 m.  14 pkt 

4 m. 24 pkt   4 m. 18 pkt  4 m. 15 pkt  4 m.  10 pkt 

5 m. 22 pkt   5 m. 14 pkt  5 m. 12 pkt  5 m.  7 pkt 

6 m. 20 pkt   6 m. 10 pkt  6 m. 10 pkt  6 m.  5 pkt 

7 m. 19 pkt   7 m.  8 pkt  7 m. 9 pkt  7 m.  4 pkt 

8 m. 18 pkt   8 m.  6 pkt  8 m. 8 pkt  8 m.  3 pkt 

9 m. 17 pkt   9 m.  4 pkt  9 m. 7 pkt  9 m.  2 pkt 

10 m. 16 pkt   10 m.  2 pkt  10 m. 6 pkt  10 m.  1 pkt 

11 m. 15 pkt   dalsze  1 pkt  11 m. 5 pkt  dalsze  1 pkt 

12 m. 14 pkt      12 m. 4 pkt 

13 m. 13 pkt      13 m. 3 pkt 

14 m. 12 pkt      14 m 2 pkt 

15 m. 11 pkt      15 m 1 pkt 

16 m. 10 pkt      dalsze 1 pkt 

17 m. 9 pkt 

18 m. 8 pkt 

19 m. 7 pkt 

20 m. 6 pkt 

21 m. 5 pkt 

22 m. 4 pkt 

23 m. 3 pkt 

24 m. 2 pkt 

25 m. 1 pkt 

dalsze  1 pkt  

 

Organizatorzy proszą o jak najwcześniejsze zgłoszenie drużyn, nie później niż 

w dniu losowania. Drużynę stanowić mogą reprezentanci województw, miast, 

przedsiębiorstw, uczelni, stowarzyszeń. 

Do klasyfikacji drużynowej nie będzie uwzględniony mecz o tytuł Mistrza Polski Geodetów. 

 

W przypadkach spornych interpretacja powyższego regulaminu należy do Sędziego 

Głównego. 
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Wszystkich dodatkowych informacji udziela: 

 

Bogusław Kniaź, tel. 601 722 771 
 

Prosimy o jak najszybsze (w terminie do dnia 31.07.2022) zgłoszenia uczestników drogą e-

mail pod adres suwalki@sgp.geodezja.org.pl (z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, 

rozmiaru koszulki okolicznościowej i danych do faktury) oraz o wnoszenie opłat w wysokości 

450 zł w terminie do dnia 31.07.2022 lub 500 zł po 31.07.2022 
na konto: 

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Suwałkach 

mBank Company Net 

84 1140 0026 0000 3522 2900 1016 
 

z dopiskiem: Szkolenie SGP połączone z Mistrzostwami Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym 

– wpłata za imię i nazwisko 

 

Oczekujemy do 10.07.2022 akceptacji regulaminu. W przypadku braku do tego terminu 

negatywnych uwag ze strony 80% uczestników, dołączony regulamin rozgrywek zostanie przyjęty. 

Wszystkie uwagi rozpatrzy Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Sędzią Głównym Zawodów. 

 

UWAGA: 

Gorąco zachęcamy uczestników mistrzostw, aby podczas uroczystej kolacji zgłaszali chęć 

zorganizowania następnych, XXXIX Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym 

w 2023 r. 

Klauzule Informacyjne RODO 
 

Informujemy, że podawanie przez Państwa danych niezbędnych do organizacji XXXVIII  Mistrzostw 

Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym ma charakter dobrowolny. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział 

w Suwałkach z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki, zwane dalej: „Administratorem”. 

Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych, pisząc na adres e-mail: 

ipopko@intertim.pl lub telefonując pod numer: 601 444 419 (Iwona Popko).  
Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji 

i przeprowadzenia rozgrywek w ramach XXXVIII Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym, które odbędą 

się w Olecku w dniach 1-03.09.2022). 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań 

wynikających z organizacji Mistrzostw, stanowiący podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okres 

archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe 

prawa: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5. prawo do przenoszenia danych; 

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Jednocześnie informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa wrażliwe dane osobowe dla potrzeb 

dobrania rozmiaru tenisowej koszulki okolicznościowej Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym.  

Prosimy o podanie rozmiaru koszulki. W przypadku braku odpowiedzi osoba płci żeńskiej otrzyma koszulkę 

w rozmiarze M,  a osoba płci męskiej otrzyma koszulkę w rozmiarze L. 

Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

mailto:suwalki@sgp.geodezja.org.pl

