LONGINES FUTURE TENNIS ACES
On the road to the French Open

Postanowienia ogólne
Organizator:

LONGINES
THE SWATCH GROUP (POLSKA)
Ul. MARYNARSKA 15
02-674 WARSZAWA
Polski Związek Tenisowy
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

Miejsce:

EUROPEJSKIE CENTRUM TENISA ETC
05-515 Mysiadło
ul. Topolowa 29

Termin:

8-9.04.2017

Zasady uczestnictwa:
Do polskich kwalifikacji - udziału w turnieju LONGINES kwalifikuje się bezpośrednio 8
zawodników urodzonych po 4 czerwca 2004 spełniających poniższe warunki:
1) Na liście klasyfikacyjnej numer 3/2017 w kategorii do lat 14 zajmują do 50 miejsca
włącznie.
2) O selekcji kolejnych zawodników decyduje lista klasyfikacyjna numer 3/2017 w
kategorii do lat 12.
3) Zawodnicy rezerwowi są wybierani na podstawie kolejnych miejsc na liście
klasyfikacyjnej 03/2017 w kategorii do lat 12.
Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest pisemne potwierdzenie
udziału do dnia 20 marca 2017r. e-mail
annajastrzebska@sportteam.pl
Piłki:

Babolat Roland Garros

Nawierzchnia:

2 korty hard court ConfoSport

Dyrektor Turnieju:

Agnieszka Dziedzic
Tel. 533 332 663
mail dziedzic@pzt.pl
Anna Jastrzębska
mail annajastrzebska@sportteam.pl
Tel.500 055 879

Sędzia Naczelny:

Zasady rozgrywania turnieju
UWAGA: TURNIEJ ROZGRYWANY JEST W 20 KRAJACH NA TYCH SAMYCH
ZASADACH USTALONYCH PRZEZ FIRMĘ LONGINES.
1) Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 4 wygranych gemów (przy
stanie 4:4 tie break do 7 pkt). Przy stanie 1:1 w setach, o wyniku decyduje 3 set
rozgrywany według tych samych zasad co poprzednie sety.
2) Wszystkie mecze rozgrywane są systemem NO- AD (bez przewag).
3) Podczas meczu, zawodnik w przerwie pomiędzy setami, może kontaktować się z
trenerem lub opiekunem prawnym (dla osób wchodzących na kort obowiązkowa
zmiana obuwia na sportowe).

4) Zawodnicy podczas turnieju zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu
Postępowania Zawodnika. Za jego nieprzestrzeganie zawodnicy będą karani zgodnie
z regulaminem.
5) Zawodnicy przekażą prawa autorskie do wszelkich materiałów fotograficznych
powstałych podczas turnieju oraz materiałów fotograficznych nawiązujących do
Roland Garros 2017 (przed i po turnieju) na rzecz Longines.
6) Longines zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych oraz krótkich
not biograficznych uczestników turnieju.
PROGRAM TURNIEJU
Sobota 8 kwietnia
- 12.30 – losowanie wg następujących zasad:
- system pucharowy
- rozstawionych 2 zawodników
- 13.00 początek gier - I runda 4 mecze (2 korty)
Niedziela 9 kwietnia
- 10.00 początek gier półfinały - 2 mecze (2 korty)
- Nie przed 11.00 mecze o miejsca V-VIII
- 13.00-14.00 finał
- 14.00 – wręczenie nagród, sesja zdjęciowa
Inne
Sobota 8 kwietnia
- 9.00 – 11.00 – treningi
- 12:00 – 14.00 – lunch w restauracji Europejskiego Centrum Tenisa
Niedziela 9 kwietnia
- 8.00 – 10.00 – treningi
- 10.00 początek gier półfinały - 2 mecze (2 korty)
- 12:00 – 14.00 – lunch w restauracji Europejskiego Centrum Tenisa
Obowiązujące stroje:
w trakcie turnieju: zawodnicy otrzymają koszulki LONGINES, w których będą musieli grać
oraz czapeczki LONGINES, które będą musieli zakładać do sesji
zdjęciowej.
Sędziowanie:

sędziowie stołkowi na wszystkie mecze

Wyżywienie: zawodnicy oraz ich trenerzy (opiekunowie, 1 os) spoza Warszawy otrzymują :
- kolację w hotelu 7:04 (piątek)
- śniadanie, obiady i kolacje 8.04 (sobota)
- śniadanie, obiad 9.04 (niedziela)
zawodnicy oraz ich trenerzy (opiekunowie, 1 os) z Warszawy otrzymują :
- obiady 8.04 (sobota)
- obiady 9.04 (niedziela)
Zakwaterowanie: od piątku do niedz 1 pok. 2 os (dla uczestników spoza Warszawy)
Hotel De Silva Piaseczno
ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 (22) 703-70-00
fax: +48 (22) 703-70-01
e-mail: piaseczno@desilva.pl
Potwierdzenie rezerwacji: kontakt Anna Jastrzębska ( 500- 055-879) do dnia 27.03.2017
Nagrody:
upominki dla wszystkich uczestników od firmy LONGINES
Nagroda główna: dla najlepszego zawodnika wraz z opiekunem firma LONGINES
ufundowała nagrodę w postaci wyjazdu do Paryża na turniej "Longines Future Tennis

Aces – on the Road to the French Open" w dniach 29.05 – 4.06.2017 roku (w trakcie
turnieju Roland Garros).
Firma Longines, jako Oficjalny Partner Roland Garros, dba o przyszłość światowego tenisa i
po raz szósty zorganizuje specjalny turniej Longines Future Tennis Aces, którego ideą jest
promocja i wsparcie młodych talentów tenisa. W tym roku w turnieju w Paryżu będzie brało
udział 20 zawodników do lat 12 z 16 krajów. Finalista turnieju zostanie uhonorowany przez
firmę Longines specjalnym stypendium w do 16 roku życia.

