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REGULAMIN 58. MISTRZOSTW POLSKI DZIENNIKARZY W TENISIE,
Wraszawa
2019
1. Pełne prawo uczestnictwa w 58. Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w
Tenisie (główne turnieje singlowe) mają osoby pracujące i regularnie
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 oraz wykazać swoje
zawodowe, profesjonalne związki (np. publikacje, umowa) z branżą medialną.
2. Do gier nie zostaną dopuszczone osoby klasyfikowane kiedykolwiek na
listach ATP, WTA i ITF. Nie dotyczy list ITF Seniors. W turnieju nie mogą grać
zawodnicy klasyfikowani w przeszłości na listach generalnych PZT seniorów.
W turnieju mogą grać zawodnicy klasyfikowani w przeszłości na listach
generalnych PZT do lat 16, 18 (juniorzy i kadeci). Obowiązuje ich (kobiety i
mężczyzn) okres 15 lat karencji.
3. Organizatorzy mogą dopuścić do gier podwójnych zaproszone osoby
niespełniające kryteriów z punktów 1 i 2, w tym członków wspierających
Stowarzyszenia.
4. W turnieju mogą wystąpić członkowie Stowarzyszenia Tenisowo-Narciarski
Klub Dziennikarzy MEDIA z opłaconymi składkami za 2019 rok. Koszt kolacji
dla osób towarzyszących (niebędących członkami klubu MEDIA – 60 zl.
płatne
na
konto
tytułem:
cele
statutowe).
5. Turnieje singlowe rozgrywane są nominalnie w czterech grupach
wiekowych wśród mężczyzn (open, 45-54, 55-64 oraz 65+) oraz w dwóch
grupach wiekowych wśród kobiet (open; 50+). Organizatorzy zastrzegają
sobie możliwość zmian kategorii wiekowych w zależności od liczby
uczestników.
6. Turniej debla kobiet rozgrywany jest w jednej grupie wiekowej, podobnie,
jak turniej par mieszanych. Turniej debla mężczyzn zostanie rozegrany z
podziałem na dwie kategorie wiekowe: open oraz 100+ (suma wielu pary). W
kategorii +100 młodszy z pary musi mieć ukończone 45 lat. Organizatorzy
zastrzegają sobie ponadto możliwość stworzenia jednej kategorii gry
podwójnej mężczyzna w razie małej ilości par turniejowych.
7. Uczestnik Mistrzostw – członek rzeczywisty może wystąpić w dwóch

kategoriach

turniejowych,

np.

singiel

i

debel, albo

debel

i

mikst;

8. Uczestnik Mistrzostw - członek wspierający może wystąpić w debla i
miksta z zastrzeżeniem, że jedna osoba z pary musi być dziennikarzem –
członkiem rzeczywistym Klubu MEDIA.
9. W Turnieju Pocieszenia mogą uczestniczyć osoby, które przegrały swój
pierwszy
mecz.
10. Podstawą rozstawienia są rankingi za lata 2014-2019 publikowane na
stronie
mediatenis.pl.
11. Pojedynki singlowe i gry podwójne rozgrywane są do dwóch wygranych
setów, przy 1:1 tiebreak do 10. Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany formuły rozgrywek m.in. z powodu złych warunków atmosferycznych.
Deble i miksty rozgrywamy z piłką decydującą w gemie (no-ad), przy stanie
1:1 w setach - rozgrywamy tie-break do 10 wygranych punktów (dwa punkty
przewagi)
12. Turnieje pocieszenia rozgrywane są do 6 gemów (przy 5:5 tiebreak do 7),
chyba
że
organizator
zdecyduje
o
wydłużeniu
meczów.
13.

Zawodnicy

mają

maksymalnie

10

minut

na

rozgrzewkę.

14. Spóźnienie na mecz przekraczające 10 minut skutkuje walkowerem.
16. Mecze są sędziowane samodzielnie, na sędziego spośród innych
uczestników Mistrzostw muszą wyrazić zgodę obie strony pojedynku.
17.

W

razie

sporu

głos

decydujący

ma

Sędzia

Turnieju.

18. W sytuacjach, których nie obejmuje niniejszy regulamin, obowiązują
przepisy
Polskiego
Związku
Tenisowego.
19. Uczestnicy Mistrzostw biorą udział w zawodach na własną
odpowiedzialność. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z tym, że
wypadku nieprzewidzianego zdarzenia losowego, Uczestnicy nie będą winić
za
nie
Organizatora.
Zarząd Klubu MEDIA

