ПОЛОЖЕННЯ
ЩОРІЧНОГО ТУРНІРУ З ТЕНІСУ СЕРЕД ЮРИСТІВ
LEGAL TENNIS CUP 2021
Мета турніру: визначити чемпіона серед юристів (чоловіки, жінки)
з великого тенісу, стати майданчиком для комунікації юристів, які
грають у теніс, популяризація тенісу серед юристів.
Дата турніру: 25 липня 2021
Час реєстрації: 9:00
Місце проведення: Міжнародна тенісна академія (вулиця Міська, 9,
Київ, 04075)
Кінцева дата реєстрації: 18 липня 2021, 21:00
Реєстрація: Прохання писати на електронну пошту
tereshchenko@aequo.ua або телефонуйте 0502674177
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Турнір проводиться виключно серед практикуючих юристів (юристи, адвокати, нотаріуси, судді). За рішенням Турнірного комітету, не
юристи можуть бути допущені до турніру поза заліком.
Гравці повинні відповідати вимогам статусу аматора та мати 18 років. За рішенням Турнірного комітету, не аматори можуть бути допущені
до турніру як виняток та поза заліком.
В залежності від кількості учасників, за рішенням Турнірного комітету турнір може проходити як у одиночному, так і парному форматах.
Покриття корту - ґрунт. В залежності від кількості учасників, за рішенням Турнірного комітету Турнір може проходити на кортах із іншим
покриттям.
Розмір основної одиночної чоловічої/жіночої сітки: 16.
Дрес-код: стандарт.
Глядачі допускаються виключно за умови попередньої реєстрації. Через карантинні обмеження кількість глядачів обмежена.

2.

ТУРНІРНИЙ КОМІТЕТ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
2.1. Склад
Турнірний Комітет відповідає за спортивні аспекти і має право вносити зміни до Регламенту. До складу Турнірного Комітету

входять:

Директори Турніру

- Олександр Терещенко та Антон Капітоненко

Головний суддя та помічники судді - уточнюється
2.2. Скасування, зміна терміну проведення Турніру
В залежності від погодних умов та з інших причин Турнірний Комітет має право змінити формат проведення Турніру або скасувати,
призупинити або перенести його. Комітет може прийняти будь-яке інше рішення.
2.3. Втручання
Будь-які втручання в роботу Турнірного Комітету, такі як спроби вплинути на формування стартового протоколу, або підрахунок
результатів, або розподіл призів та нагород, а також тиск на членів Турнірного Комітету у будь-якій формі, тощо, розцінюється як
порушення Положення і карається дискваліфікацією.
2.4. Дискваліфікація
Штраф у вигляді дискваліфікації може застосовуватись за рішенням Турнірного комітету до тих гравців, які порушують Положення, не
дотримуються інструкцій суддів, грубо порушують норми моралі, Кодекс Поведінки, зневажливо ставляться до інших учасників тощо.
При отриманні штрафу у вигляді дискваліфікації, гравець автоматично займає останню позицію у підсумковому протоколі та повинен
покинути місце проведення Турніру. Дискваліфікованим гравцям забороняється бути присутнім на церемонії нагородження. Гравець, до
якого була застосована дискваліфікація, не може претендувати на отримання будь-яких призів.
2.5. Розбіжності та суперечливі питання
Будь-які розбіжності та суперечливі питання повинні бути направлені на розгляд до Турнірного Комітету. Рішення Турнірного Комітету є
остаточним.
3.

ЗАЯВКИ, ОПЛАТА, ПРИЗИ
3.1. Заявка на участь
Заявки на участь в Турнірі приймаються до 21:00 18 липня 2021 року.
Заявки, які подані після вказаного терміну, розгадаються Турнірним Комітетом в окремому порядку. Турнірний Комітет має право
відмовити такому гравцеві та не допустити його до участі в Турнірі.
Заявку на участь у Турнірі необхідно подати надіславши листа на електронну пошту tereshchenko@aequo.ua, або за номером телефону +38
050 267 41 77.
3.2. Оплата
Організаційний внесок - 500 грн.
Членам Європейської бізнес асоціації, Асоціації правників України, Нотаріальної палати України знижка 10%.
3.3. Призи/нагороди переможцю та призерам:
Серед чоловіків
1 місце - кубок, медаль, приз від Міжнародної тенісної академії;
2 та 3 місце: грамоти, медалі
Призи від спонсорів
Серед жінок
1 місце - кубок, медаль, приз від Міжнародної тенісної академії;
2 та 3 місце: грамоти, медалі
Призи від спонсорів
Спеціальна номінація: Змагання на точність подачі
Приз: 100 євро

Директори Турніру

