
REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
DZIENNIKARZY W TENISIE O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI  
(11-13 listopada 2019) 
 
 
 

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

 
2. Celem Turnieju jest integracja i aktywizacja środowiska 
dziennikarskiego oraz promowanie gry w tenisa wśród innych 
grup zawodowych. Organizatorom zależy także na uczczeniu 
Narodowego Święta Niepodległości.  
 
3. Prawo uczestniczenia 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 wykazać swoje 
zawodowe, profesjonalne związki (np. publikacje, umowa) ze 
środowiskiem dziennikarskim. 

 
4. W turnieju mogą uczestniczyć jedynie członkowie 
Stowarzyszenia (członek rzeczywisty lub wspierający) z 
opłaconymi składkami za rok 2019. 

 



5. Organizator w miarę wolnych miejsc zaprosi do Turnieju 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych środowisk tenisowych: m.in. 
lekarzy, prawników, aktorów oraz tenisistów-amatorów na 
zasadach opisanych w punkcie 4. tego regulaminu. 
 
6. O udziale w Turnieju trenerów tenisa zadecyduje 
każdorazowo Organizator w zależności od dostępności miejsc. 
Pierwszeństwo uczestniczenia w Turnieju mają osoby, które nie 
zajmują się zawodowo nauką gry w tenisa. 
 
7. Zostaną rozegrane turnieje debla mężczyzn w kat. +90 oraz 
+110 (suma lat obu graczy) oraz turniej gry mieszanej – mikst – 
kat. +80.  

 
8. Młodszy tenisista/tka z pary musi mieć ukończone co 
najmniej 35 lat. Zasada ta nie dotyczy członków rzeczywistych 
Klubu MEDIA. 

 
9. 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 1 , 1  i Seniorów. 
Obowiązuje ich (kobiety i mężczyzn) okres 15 lat karencji. 
 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo 
dopuszczenia do turnieju gości specjalnych wskazanych przez 
sponsorów. Osoby te nie muszą spełniać wówczas warunków z 
punktu 6,7 oraz 8 i mogą utworzyć parę ze sponsorem bądź 
gościem specjalnym zaproszonym przez Organizatora. 
 
11.Turniej ma charakter towarzyski - w sytuacjach spornych 
ostateczną decyzja o dopuszczeniu bądź nieprzyjęciu 
zgłoszenia podejmuje Organizator.  

 
12.Turnieje rozgrywane będą z podziałem na grupy. Wszystkie 
mecze rozgrywa się wg reguły „nagła  śmierć. Mecze w grupach 
rozgrywane będą w formule: 1 set, tiebreak przy stanie  : . Po 
rozgrywkach w grupach przewidziana jest faza pucharowa. 



Mecze 1/4 i 1/2 finału zostaną rozegrane do dwóch wygranych 
setów od 2:2, set finałowy – tiebreak do 10. Mecz finałowy: do 
dwóch wygranych setów, set finałowy – tiebreak do 10.  
 
13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły 
turnieju w zależności od liczby uczestników oraz innych 
nieprzewidzianych zdarzeń. 
 
14. 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:  (2:  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. 
 
15.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. 
 
16. W razie sporu głos decydujący ma Sędzia Naczelny. 
 
17. Turniej będzie rozgrywany na trzech kortach twardych 
(nawierzchnia Novacrylic) w hali tenisowej WKT MERA 
Warszawa. 
 
18. Uczestnicy Turnieju biorą udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność. 
 
19. Zgłoszenie do Turnieju oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu. 
 

 

 

 

 


