REGULAMIN 61. MISTRZOSTW POLSKI DZIENNIKARZY W TENISIE, Warszawa 2022

1. Pełne prawo uczestnictwa w 61. Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Tenisie
(główne turnieje singlowe) mają wyłącznie 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. Członkowie wspierający Stowarzyszenia, przyjaciele Klubu, reprezentanci
sponsorów i partnerów mogą wystąpić w turniejach gry podwójnej, gry mieszanej
oraz w jednym z turniejów dodatkowych dla gości VIP lub przyjaciół Klubu. (maks. w
dwóch Turniejach).
4. W Turnieju mogą wystąpić członkowie Stowarzyszenia Tenisowo-Narciarski Klub
Dziennikarzy MEDIA z opłaconymi składkami za 2022 rok.
5. Turnieje singlowe rozgrywane są nominalnie w następujących grupach wiekowych
wśród mężczyzn (open, 45-54, 55-64, 65+, 70+) oraz w dwóch grupach wiekowych
wśród kobiet (open; 50+). Organizatorzy zastrzegają sobie jednak 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 +110 seniors (suma wielu pary). W kategorii
+110 seniors młodszy z pary musi mieć ukończone 50 lat. Organizatorzy zastrzegają
sobie ponadto możliwość stworzenia jednej kategorii gry podwójnej mężczyzna w
razie małej liczby par turniejowych.
7. Uczestnik Mistrzostw – członek rzeczywisty może wystąpić w dwóch kategoriach

turniejowych, np. singiel i debel, albo debel i mikst. Dopuszcza się udział w kategorii
wiekowej młodszej niż to wynika z wieku zawodnika. Istnieje możliwość połączenia
grup w przypadku małej liczby zawodników.
8. Uczestnik Mistrzostw - członek wspierający może wystąpić jedynie w turniejach
debla, miksta oraz w turniejach dodatkowych.
9. W Turnieju Pocieszenia mogą uczestniczyć osoby, które przegrały swój pierwszy
mecz (nawet gdy wcześniej miały wolny los).
Każdy z uczestników może wziąć ponadto udział w zajęciach nauki i doskonalenia gry
w tenisa, które są integralną częścią wydarzenia.
10. Podstawą rozstawienia są rankingi za lata 2017-2022 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 tiebreak 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.
15. Mecze są sędziowane samodzielnie, na sędziego spośród innych uczestników
Mistrzostw muszą wyrazić zgodę obie strony pojedynku.
16. W razie sporu głos decydujący ma Sędzia Naczelny Turnieju.
17. W sytuacjach, których nie obejmuje niniejszy regulamin, obowiązują przepisy
Polskiego Związku Tenisowego.
18. Turniej będzie rozgrywany na 8 kortach kortach ziemnych WKT MERA&PRO PLAY
19. Poprzez uczestnictwo w Turnieju wszyscy zawodnicy uznają, że przystępują do
niego na własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za
każdą szkodę poniesioną przez siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego
postępowania, zaniedbania czy niedopatrzenia. Uczestnicy turnieju poprzez

uczestnictwo w turnieju uznają, że nie będą występować z roszczeniem przeciwko
Organizatorom Turnieju i innym osobom uczestniczącym w Turnieju w jakimkolwiek
charakterze, z wyjątkiem sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu lub szkoda materialna
będzie wynikiem umyślnego działania wymienionych wyżej osób lub jednostek.
20. Akceptując regulamin każdy Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich
Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a
także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio,
telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych
Organizatora oraz sponsorów.
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