
REGULAMIN TURNIEJU 

1. Turniej rozgrywany jest w następujących kategoriach 

a) Gra pojedyncza: 

I. Singiel Mężczyzn OPEN 

II. Singiel Mężczyzn 55+ 

III. Singiel Kobiet 

b) Gra podwójna: 

IV. Debel OPEN 

 

2. Mecze w poszczególnych kategoriach odbywają się 

w następujących systemach: 

 

Kategoria Singiel Mężczyzn OPEN: 

System pucharowy. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych 

setów. W przypadku wyniku po jeden w setach rozgrywany jest 

super tie-break. 

 

Kategoria Singiel Mężczyzn 55+: 

System grupowo-pucharowy. Rozstrzygnięcia gema System 

„No-Ad” – w przypadku wyniku 40:40 w gemie rozgrywany jest 

decydujący punkt, przy czym odbierający wybiera połowę kortu, 

prawą czy lewą, na której chce odbierać podanie. Mecze w fazie 

grupowej rozgrywane są do wygranych 2 setów od stanu 2:2. 

W przypadku wyniku po jeden w setach rozgrywany jest 

super tie-break.  

Z fazy grupowej do fazy pucharowej przechodzą zawodnicy, 

którzy po skończeniu rozgrywek tej fazy zajmują miejsca 1 i 2 

w grupie, przy czym zawodnik zajmujący 1 miejsce w grupie 

A rozgrywa mecz półfinałowy z zawodnikiem zajmującym 

2 miejsce w grupie B, analogicznie zawodnik zajmujący 

2 miejsce w grupie A rozgrywa mecz półfinałowy 

z zawodnikiem zajmującym 1 miejsce w grupie B. 



Mecze w fazie pucharowej rozgrywane są do 2 wygranych 

setów. W przypadku wyniku po jeden w setach również 

rozgrywany jest super tie-break 

 

 

Kategoria Singiel Kobiet: 

System grupowo-pucharowy. Mecze w fazie grupowej 

rozgrywane są do wygranych 2 setów od stanu 2:2. 

W przypadku wyniku po jeden w setach rozgrywany jest super 

tie-break. Z fazy grupowej do fazy pucharowej przechodzą 

zawodniczki, które po skończeniu rozgrywek tej fazy zajmują 

miejsce 1 w grupie.  

Zwycięzca grupy A rozgrywa półfinał ze zwycięzcą grupy D. 

Zwycięzca grupy B rozgrywa półfinał ze zwycięzcą grupy C. 

Mecze w fazie pucharowej rozgrywane są do 2 wygranych 

setów. W przypadku wyniku po jeden w setach również 

rozgrywany jest super tie-break. 

 

Kategoria Debel OPEN: 

System pucharowy. Mecze rozgrywane są do wygrania 

JEDNEGO seta. Rozstrzygnięcie gema system „No-Ad”- 

w przypadku wyniku 40:40 w gemie rozgrywany jest 

decydujący punkt, przy czym strona odbierająca wybiera połowę 

kortu, prawą czy lewą, na której chcą odbierać podanie. 

 

3. Ze względów organizacyjnych, w szczególności takich jak 

ostateczna liczba uczestników, czy warunki pogodowe, 

Organizator może zdecydować o zmianie systemu rozgrywania 

meczów, o którym mowa w pkt. 2. W sprawach nie 

uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin 

Polskiego Związku Tenisowego zamieszczony na stronie 

internetowej Związku. 

 



4. Uczestników obowiązuje punktualna obecność o wyznaczonej 

godzinie gry. 15 minutowe spóźnienie liczone od chwili 

zwolnienia kortu  oznacza walkower.  

Rozgrzewka przed każdym meczem trwa do 10 minut. 

 

5. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się na mecz finałowy 

Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika. Powyższe 

nie dotyczy następujących zdarzeń uniemożliwiających udział 

uczestnika w meczu finałowym: choroba, kontuzja lub inny 

przypadek losowy, którego nie dało się przewidzieć. 

W wypadku dyskwalifikacji Uczestnika jego miejsce w finale 

może zająć półfinalista. 

 

6. Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą. 

Dopuszczalne jest także sędziowanie, w miarę możliwości 

organizacyjnych przez osobę trzecią wyznaczoną przez 

przedstawiciela Organizatora lub upoważnioną przez niego osobę 

w przypadku, gdy jeden z zawodników poprosi 

o wyznaczenie sędziego. 

 

7. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga 

niniejszy Regulamin, upoważnionym do wydawania decyzji jest 

przedstawiciel Organizatora lub upoważniona przez niego osoba. 

 

8. Wyniki rozgrywanych meczów podaje zwycięzca, a także zwraca 

on piłki, którymi rozgrywany był mecz. 

 

9. Zawodnicy zobowiązani są po zagranym meczu siatkować kort. 

 

10.  Organizatorzy mają prawo do wykluczenia zawodnika (po 

wcześniejszym ostrzeżeniu) za niestosowne zachowanie. 

W przypadkach szczególnych zawodnik może zostać wykluczony 

bez wcześniejszego ostrzeżenia. 

 



11.  Zapisy do gry podwójnej odbywają się w dniu 16.09. (piątek) do 

godziny 18.00. 

 

12.  W dniu 16.09.  w godz.  20.00 - 24.00 odbywać się będzie 

Players Party w Hotelu Mercure. 

 

13.  Planowane oficjalne zakończenie Turnieju wraz z wręczeniem 

nagród dla zwycięzców oraz dyplomów i medali dla wszystkich 

uczestników w niedzielę (18.09.2022 r.) o godz. 14.00. 

 

14.  Catering dostępny na kortach jest wyłącznie dla uczestników 

turnieju w godz. 12.00-16.00. 

 

15.  Brakujące dokumenty należy dostarczyć do biura przed 

rozpoczęciem pierwszego meczu (osoby niepełnoletnie zgodę 

opiekunów). 

 

16. Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. 

Wskazane jest przeprowadzenie badań lekarskich przed 

Turniejem. 

 

17. W razie potrzeby przez cały okres trwania turnieju na miejscu 

będzie dostępna opieka medyczna. 

 

 

 


