
REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
DZIENNIKARZY O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI  W TENISIE 
(11-13. listopada 2016) 
 
 

 
 
1.Organizatorem I Ogólnopolskiego Turnieju Dziennikarzy w 
Tenisie o Puchar Niepodległości jest Stowarzyszenie 
Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy MEDIA.  

 
2.Celem Turnieju jest integracja i aktywizacja środowiska 
dziennikarskiego, także uczczenie w formie rywalizacji 
sportowej, Narodowego Święta Niepodległości.  

 
3.Prawo uczestnictwa w Turnieju mają w pierwszej kolejności 
osoby pracujące i współpracujące z mediami. Mowa m.in. o 
dziennikarzach, wydawcach i innych pracownikach firm i 
instytucji z branży mediów mogących na prośbę organizatorów 
wylegitymować się legitymacją prasową lub wykazać swoje 
zawodowe, profesjonalne związki (np. publikacje, umowa) ze 
środowiskiem dziennikarskim. 

 
4.W turnieju mogą jedynie uczestniczyć członkowie 
Stowarzyszenia (członek rzeczywisty lub wspierający) z 
opłaconymi składkami za rok 2016. 

 



5.Zarząd Stowarzyszenia w miarę wolnych miejsc zaprosi do 
turnieju przedstawicieli zaprzyjaźnionych środowisk tenisowych: 
m.in. lekarzy, prawników, aktorów na zasadach opisanych w 
punkcie 4. tego regulaminu. 
 
6. Organizatorzy zapraszają do turnieju miksta (16 par – pary 
zostaną skojarzone poprzez losowanie) oraz turnieju gry 
podwójnej mężczyzn (16 par). 

 
7. W turnieju gry deblowej udział weźmie 16 par deblowych. 
Suma wieku partnerów musi wynosić co najmniej 95 lat. 
Młodszy z pary musi mieć skończone co najmniej 30 lat. 

 
8. Do gier nie zostaną dopuszczone osoby klasyfikowane 
kiedykolwiek na listach ATP, WTA, ITF. Nie dotyczy list ITF 
Seniors. W turnieju mogą grać zawodnicy klasyfikowani w 
przeszłości na listach generalnych PZT do lat 16, 1  i Seniorów. 
Obowiązuje ich (kobiety i mężczyzn) okres 15 lat karencji. 
 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo dopuszczenia 
do turnieju miksta gości specjalnych wskazanych przez 
sponsorów. Osoby te nie muszą spełniać wówczas warunków z 
punktu 8. i mogą utworzyć parę gry mieszanej ze sponsorem 
bądź gościem specjalnym zaproszonym przez Organizatora. 
 
10.Turniej ma charakter towarzyski – w sytuacjach spornych 
ostateczną decyzja o dopuszczeniu bądź nieprzyjęciu 
zgłoszenia podejmuje Organizator. 

 
11.Turniej deblowy rozgrywany będzie z podziałem na 4 grupy. 
Do ćwierćfinałów awansuje   par ( 4 zwycięzców grup oraz 4 
pary z drugich miejsc).   najlepszych par rozegra fazę 
pucharową turnieju. Wszystkie mecze rozgrywa się wg reguły 
„nagła śmierć”. Mecze w grupach rozgrywane będą w formule: 
1 set, tiebreak przy stanie 6:6. Mecze 1/4 i 1/2 finału: do dwóch 
wygranych setów od 2:2, set finałowy – tiebreak do 10. Mecz 
finałowy: do dwóch wygranych setów, set finałowy – tiebreak do 
10. 



12. Zasady ustalania kolejności w grupach: 
I. liczba zwycięstw 
II. w przypadku, gdy 2 pary mają taką samą liczbę zwycięstw, o 
kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku. 
III. w przypadku, gdy trzy lub więcej par ma taką samą liczbę 
zwycięstw, o kolejności decyduje większa różnica gemów 
wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych 
meczach). Jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia pozycji 
tylko jednej pary (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch 
pozostałych par decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku; 
V. przez losowanie 
 
13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły 
turnieju w zależności od liczby uczestników oraz innych 
nieprzewidzianych zdarzeń. 
 
Zawodnicy mają maksymalnie 10 minut na rozgrzewkę. Każde 
spóźnienie się na mecz ponad 15 minut będzie równoznaczne z 
poddaniem meczu bez gry i wpisaniem wyniku 0:6 (2:6 w 
przypadku setów rozgrywanych od stanu 2:2). W przypadku 
rezygnacji z gry w fazie pucharowej zwycięskiej pary jej miejsce 
w następnej rundzie  zajmuje para pokonana. 
 
14.Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami gry w tenisa 
PZT. Mecze są sędziowane samodzielnie, na sędziego spośród 
innych uczestników Turnieju muszą wyrazić zgodę obie strony 
pojedynku. 
 
15.W razie sporu głos decydujący ma Sędzia Naczelny Tomasz 
Pazik. 
 
16. Turniej będzie rozgrywany na trzech kortach twardych 
(nawierzchnia Novacrylic) w hali tenisowej WKT MERA 
Warszawa. 
 
17. Uczestnicy Turnieju biorą udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność. 



18. Zgłoszenie do Turnieju oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu. 
 

 

Informacje dla zawodników: 

 

Gra podwójna mężczyzn (suma wieku 95+) 

Faza grupowa:  

16 par, podzielone na 4 grup (w każdej 4 pary). 

W grupach: gramy systemem "każdy z każdym", mecze w 
formacie - jeden set do 6 wygranych gemów z piłką decydującą 
w gemie (no-ad), przy stanie 6:6 - rozgrywamy tie-break do 7 
wygranych punktów (dwa punkty przewagi); 

 

Faza pucharowa: drabinka na 8 par - do ćwierćfinałów 
awansuje   par ( 4 zwycięzców grup oraz 4 pary z drugich 
miejsc).   najlepszych par rozegra fazę pucharową turnieju. 
Ćwierćfinały rozgrywane w formacie jak w fazie grupowej, od 
półfinałów mecze do wygrania dwóch setów rozgrywanych od 
stanu 2:2, także z piłką decydującą w gemie, przy stanie po 
jeden w setach, rozgrywany będzie super tie-break do 10 
punktów (dwa punkty przewagi). 

 

Gra mieszana 

Faza grupowa:  

16 par podzielonych na 4 grupy (w każdej 4 pary),  

W grupach gramy systemem "każdy z każdym", format gier: 
jeden set do 6 wygranych gemów z piłką decydującą w gemie 
(no-ad), przy stanie 6:6 - rozgrywamy tie-break do 7 wygranych 
punktów (dwa punkty przewagi); 

Faza pucharowa: drabinka na 8 par. Do ćwierćfinałów 
awansuje   par ( 4 zwycięzców grup oraz 4 pary z drugich 
miejsc).   najlepszych par rozegra fazę pucharową turnieju. 
Format gier: od półfinałów mecze do wygrania dwóch setów 



rozgrywanych od stanu 2:2, także z piłką decydującą w gemie, 
przy stanie po jeden w setach, rozgrywany będzie super tie-
break do 10 punktów (dwa punkty przewagi). 

 

Losowanie i plan gier: 10 listopada, ok. godz. 17.30, miejsce w 
ustalaniu) 

 

Ramowy plan gier: 

11.11.2016 (piątek) 

godz. 10.00 – początek gier grupowych turnieju debla 
mężczyzn oraz miksta 

godz. 15.00 – uroczyste rozpoczęcie turnieju z udziałem m.in. 
przedstawicieli partnerów turnieju, wspólne zdjęcie turniejowe 

godz. 15.00-22.00 – ciąg dalszy gier grupowych turnieju debla 
mężczyzn oraz miksta 

***Lunch turniejowy w godz.12.00-17.00, Restauracja Return 
(korty Mera) 

12.11.2016 (sobota) 

godz. 10.00 – 20.00 – gry grupowe turnieju debla mężczyzn 
oraz miksta 

ok. 17.00 - mecz pokazowy z udziałem Kamila Fabisiaka, 
najwyżej sklasyfikowanego polskiego zawodnika w światowym 
rankingu tenisa na wózkach  

godz. 20.00 – 23.00 – ćwierćfinały turnieju debla mężczyzn oraz 
miksta 

 

*** kolacja turniejowa w godz. 16.00-21.00, crepsy – naleśniki w 
stylu francuskim (catering, live cooking, korty Mera) 



13.11.2016 (niedziela) 

godz. 10.00 – półfinały turnieju debla mężczyzn oraz miksta 

godz. ok. 13.00 (po regulaminowym odpoczynku) finały debla 
mężczyzn oraz miksta 

ok. godz. 15.00 – zakończenie turnieju, rozdanie pucharów, 
losowanie cennych nagród wśród obecnych uczestników 
turnieju – loteria wizytówkowa 

 

Turniej finansowo wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie wprowadzenie zmian 
w programie w trakcie trwania Turnieju. 

 

 

 

 



Obsługa sędziowska: sędzia naczelny plus sędzia strefowy 

 

z pozdrowieniem 
 
Zarząd Tenisowo-Narciarskiego Klubu Dziennikarzy 
 
Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy Media 
ul. Daleka 5 
05- 50 Ożarów Mazowiecki 
NIP: 5451898261 
Numer konta:  
 
Alior Bank – PL 92-2490-0005-0000-4520-3839-0381 


