REGULAMIN VIII OTWARTEGO HALOWEGO TURNIEJU PRAWNIKÓW W TENISIE
LUBLIN 2022
1. Organizatorem VIII OTWARTEGO HALOWEGO TURNIEJU PRAWNIKÓW W TENISIE (dalej
„Turniej”) jest Fundacja Zielony Gryf z siedzibą w Lublinie (dalej „Fundacja”).
2. Turniej przeznaczony jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów,
komorników, doradców podatkowych, notariuszy, asesorów, referendarzy, aplikantów
wszystkich profesji prawniczych, a także studentów prawa lubelskich uczelni oraz gości –
przedstawicieli sponsorów.
3. Turniej rozgrywany jest w dniach 18-20 listopada 2022 roku na obiektach „TENIS & SQUASH
KUL” pod adresem ul. Konstantynów 1K, 20-708 Lublin (obiekty sportowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego).
4. Do dyspozycji zawodników są 4 korty tenisowe z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”
przykryte halą wraz z szatniami.
5. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wniesienie opłaty 300 zł, a w przypadku
studentów i aplikantów 200 zł. Przedstawiciel sponsora (1 osoba) bierze udział w grach oraz
wszystkich imprezach integracyjnych bez opłaty.
6. Turniej rozgrywany jest w następujących kategoriach:
Gra pojedyncza:
I.
Kobiety OPEN
II.

Mężczyźni OPEN

III.

Mężczyźni „PRO”

IV.

Mężczyźni 50+

Gra podwójna:
I.

Kobiety

II.

Mężczyźni

7. W grze pojedynczej w kategorii Mężczyźni OPEN uczestniczą mężczyźni w wieku do lat 50ciu oraz starsi, którzy zgłoszą się do tej kategorii mimo wyższego wieku.
8. W grze pojedynczej w kategorii Mężczyźni „PRO” uczestniczą mężczyźni, którzy w istotny
sposób wyróżniają się poziomem sportowym. O zaliczeniu do kategorii Mężczyźni „PRO”
decyduje organizator, min. na podstawie wyników osiągniętych przez zawodnika na innych
turniejach tenisowych.
9. Uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii gry pojedynczej.
10. W kategorii debel Mężczyźni suma wieku mężczyzn w parze wynosi minimum 80 lat i brak
jest możliwości gry w parze dwóch zawodników z kategorii „PRO”.
11. Termin zgłoszeń do Gry pojedynczej upływa w dniu 14 listopada 202 r. Zgłoszenia do Gry
podwójnej następują na miejscu zawodów, w piątek 18 listopada 2022 r. do godz. 18:00.
12. Organizator zastrzega możliwość:
- ustalenia innego podziału uczestników na kategorie, w tym likwidacji kategorii, gdy po
ustaleniu listy uczestników zgłoszonych do Turnieju okaże się, iż występują znaczne
dysproporcje w liczbie zawodników w poszczególnych kategoriach,

- wprowadzenia innych zmian w Regulaminie mających na celu usprawnienie lub
uatrakcyjnienie turnieju.
13. Mecze singlowe rozgrywane są grupach systemem „każdy z każdym”, w celu
wyłonienia półfinalistów od stanu w gemach 2:2 do dwóch wygranych setów z
przewagami. W przypadku remisu, rozgrywany jest super tie-break do 10 punktów.
14. Mecze deblowe rozgrywane są w systemie pucharowym (drabinka), gramy jednego
seta od stanu 0:0 bez przewag („złota piłka”) a przy równowadze w gemie o stronie
podania decyduje para odbierająca podanie; przy remisie 6:6 w gemach grany jest tiebreak do 7 punktów.
10. Ze względów organizacyjnych, w szczególności takich jak ostateczna liczba
uczestników, Organizator może zdecydować o zmianie systemu rozgrywania meczów i
punktacji.
11. 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.
12. O godzinie rozgrywania pierwszego meczu uczestnicy zostaną ̨ poinformowani po
dokonaniu losowania w „planie gier” opublikowanym na portalu Facebook OIRP w
Lublinie. O godzinach rozpoczęcia kolejnych meczów Organizator będzie informował
sukcesywnie, uzupełniając plan gier w trakcie zawodów.
14. Uczestników obowiązuje punktualna obecność poł godziny przed wyznaczoną godziną
gry. Ponad 15 minutowe spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu oznacza
walkower. Rozgrzewka przed każdym meczem trwa do 10 minut.
15. 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.
16. 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.
17. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga Regulamin, decyzję
podejmuje Sędzia Zawodów lub upoważniona przez niego osoba.
18. Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Wskazane jest
przeprowadzenie badań lekarskich przed Turniejem.
19. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla uczestników. Suma ubezpieczenia
zostanie podana w późniejszym terminie.
20. Liczba uczestników jest ograniczona liczbą kortów i czasu przeznaczonego na
rozegranie turnieju. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń, przez zgłoszenie
rozumie się przysłanie kompletu dokumentów wraz z potwierdzeniem przekazania
wpłaty tytułem darowizny na rzecz Fundacji.
21. Sędzią Zawodów jest Marek Maj, Dyrektorem Turnieju jest Marek Duszyński.
22. 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 bez podania przyczyny.

