REGULAMIN VII OTWARTEGO HALOWEGO TURNIEJU PRAWNIKÓW W TENISIE
LUBLIN 11-12 GRUDNIA 2021 R.
1. Organizatorem VII OTWARTEGO HALOWEGO TURNIEJU PRAWNIKÓW W TENISIE (dalej
„Turniej”) jest Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ZNAM PRAWO
(dalej „Fundacja”).
2. W Turnieju mogą brać udział amatorzy tenisiści: radcowie prawni, adwokaci, sędziowie,
prokuratorzy, komornicy, notariusze, asesorzy, doradcy podatkowi, referendarze,
aplikanci wszystkich profesji prawniczych, studenci prawa, goście - sponsorzy Turnieju.
3. Turniej rozgrywany jest w dniach 11-12 grudnia 2021 roku na terenie obiektu sportowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod adresem ul. Konstantynów 1K, 20-708 Lublin.
4. Do dyspozycji zawodników Organizator zapewnia 4 korty tenisowe z nawierzchnią typu
„sztuczna trawa” przykryte halą wraz z zapleczem sanitarnymi i szatniami.
5. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest przekazanie na cele statutowe Fundacji
darowizny na VII OHTP w Tenisie w kwocie 170 zł, studenci i aplikanci w kwocie 120 zł.
6. Turniej rozgrywany jest w następujących kategoriach:
Gra pojedyncza:
I. Singiel OPEN kobiet
II. Singiel OPEN mężczyzn
III. Singiel mężczyzn 50+ (urodzeni przed 01.01.1972 r.)
7. W grze pojedynczej w kategorii Singiel OPEN mężczyzn uczestniczą mężczyźni w wieku do
lat 50 (urodzeni 01.01.1972 r. lub później) oraz starsi, którzy zgłoszą się do tej kategorii
mimo wyższego wieku, uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii.
8. Organizator zastrzega możliwość:
- ustalenia innego podziału uczestników na kategorie, w tym likwidacji danej kategorii,
w przypadku, gdy po ustaleniu listy uczestników zgłoszonych do Turnieju okaże się, iż
występują znaczne dysproporcje w liczbie zawodników w kategoriach,
- wprowadzenia innych zmian w Regulaminie mających na celu usprawnienie lub
uatrakcyjnienie turnieju.
9. Mecze rozgrywane są grupach systemem „każdy z każdym”, w celu wyłonienia
półfinalistów.
10. O ile Organizator nie postanowi inaczej, mecze rozgrywane są do dwóch wygranych
setów, z przewagami. W przypadku wyniku po jeden w setach, rozgrywany jest super
tie-break.
11. Ze względów organizacyjnych, w szczególności takich jak ostateczna liczba uczestników,
Organizator może zdecydować o zmianie systemu rozgrywania meczów.
12. Rozstawienie zawodników w Turnieju odbywa się biorąc pod uwagę wyniki osiągane w
poprzednich edycjach Turnieju, a w dalszej kolejności wg. oceny przez Organizatora siły
gry zawodnika.
13. O godzinie rozgrywania pierwszego meczu uczestnicy zostaną poinformowani po
dokonaniu losowania, w „planie gier” opublikowanym na portalu facebook OIRP w
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Lublinie. O godzinach rozpoczęcia kolejnych meczów Organizator będzie informował
sukcesywnie, uzupełniając plan gier.
Uczestników obowiązuje punktualna obecność pół godziny przed wyznaczoną godziną
gry. Ponad 15 minutowe spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej
jednak niż 15 minut po wyznaczonym terminie) oznacza walkower. Rozgrzewka przed
każdym meczem trwa do 10 minut.
W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się na mecz finałowy Organizator ma prawo
zdyskwalifikować uczestnika. Powyższe nie dotyczy następujących zdarzeń
uniemożliwiających udział Uczestnika w meczu finałowym: choroba, kontuzja lub inny
przypadek losowy, którego nie dało się przewidzieć. W wypadku dyskwalifikacji
Uczestnika jego miejsce w finale może zająć półfinalista.
Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą lub przez osobę wybraną przez
nich. Dopuszczalne jest także sędziowanie przez osobę wyznaczoną przez Sędziego
Zawodów w przypadku, gdy jeden z zawodników poprosi o wyznaczenie sędziego.
We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga Regulamin, upoważnionym
do wydawania decyzji jest Sędzia Zawodów lub upoważniona przez niego osoba.
Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Wskazane jest
przeprowadzenie badań lekarskich przed Turniejem.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom rozgrywek.
Liczba uczestników może zostać ograniczona przez Organizatora turnieju. O udziale w
Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń, przez zgłoszenie rozumie się przysłanie kompletu
dokumentów (karta zgłoszenia i oświadczenia) oraz przekazanie darowizny na rzecz
Fundacji.
Dyrektorem Turnieju jest Marek Duszyński
Sędzią Zawodów jest Marek Maj.
Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo zmian dotyczących sposobu prowadzenia
rozgrywek turniejowych, wprowadzenia obostrzeń dotyczących zachowania zasad
bezpieczeństwa zdrowotnego, których wymogów zobowiązani są przestrzegać
uczestnicy Turnieju, jak również odwołania Turnieju, zwłaszcza jeżeli liczba zgłoszeń
będzie poniżej 25 osób.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

