
REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW DZIENNIKARZY W TENISIE 2017 

 

 

1. Pełne prawo uczestnictwa w Halowych Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Tenisie Ziemnym 

(główne turnieje singlowe) mają 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 okazać legitymację prasową lub wykazać swoje zawodowe, profesjonalne 

związki (np. publikacje, umowa) z branżą medialną. 

2. 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 P T do lat 1 , 1  i Seniorów. Obowiązuje ich (kobiety i mężczyzn) okres 15 lat karencji. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do turnieju gier podwójnych gości specjalnych 

wskazanych m.in. przez sponsorów. Osoby te nie muszą spełniać wówczas warunków z punktu 2. i 

mogą utworzyć parę gry podwójnej lub mieszanej ze sponsorem bądź gościem specjalnym 

zaproszonym przez Organizatora. 

4. W turnieju mogą wystąpić członkowie Stowarzyszenia Tenisowo- Narciarski Klub Dziennikarzy 

„MEDIA” z opłaconymi składkami za 2017 rok.  

5. Turnieje singlowe rozgrywane są w czterech grupach wiekowych wśród mężczyzn (open, 45-54 

lata, 55- 4 lata,  5+) oraz dwóch grupach wiekowych wśród kobiet (open; 50+). 

6. Turniej debla kobiet rozgrywany jest w jednej grupie wiekowej, podobnie, jak turniej par 

mieszanych. Turniej debla mężczyzn może być rozegrany z podziałem na dwie kategorie wiekowe. 

Decyzję organizatorzy podejmą i podadzą do wiadomości po weryfikacji zgłoszeń zawodników w dniu 

rozpoczęcia turnieju.  

7. W Turnieju Pocieszenia mogą uczestniczyć osoby, które przegrały swój pierwszy mecz. 

 . Podstawą rozstawienia są rankingi za lata 2012-2016 opublikowane na stronie mediatenis.pl. 

Ostateczne decyzje dotyczące rozstawienia podejmują organizatorzy. 

 



9. Pojedynki singlowe do ćwierćfinałów włącznie i gry podwójne do półfinałów włącznie rozgrywane 

są do 9 gemów (przy  :  tiebreak do 7). Gra podwójna jest rozgrywana z piłką decydującą w gemie 

(no-ad). 

10. Turnieje pocieszenia rozgrywane są do   gemów (przy 5:5 tiebreak do 7 dwa punkty przewagi). 

 

11.  awodnicy mają maksymalnie 10 minut na rozgrzewkę. 

 

12. Spóźnienie na mecz przekraczające 10 minut skutkuje walkowerem. 

 

13. Mecze są sędziowane samodzielnie, na sędziego spośród innych uczestników Mistrzostw muszą 

wyrazić zgodę obie strony pojedynku. 

 

15. W razie sporu głos decydujący ma Sędzia Naczelny. 

 

1 . W sytuacjach, których nie obejmuje niniejszy regulamin, obowiązują przepisy Polskiego  wiązku 

Tenisowego. 

 

17. Uczestnicy Mistrzostw biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

 

1 .  głoszenie do Mistrzostw oznacza akceptację Regulaminu. 

  

19. Mecze rozgrywane dwoma nowymi piłkami, od półfinałów trzema nowymi piłkami. 

 

  

  

 


