REGULAMIN XX OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW RADCÓW
PRAWNYCH I APLIKANTÓW W TENISIE
1. Organizatorem Turnieju Tenisa - XX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców
Prawnych i Aplikantów w Tenisie („Turniej”) jest Fundacja Radców Prawnych
„Subsidio venire” .
2. W Turnieju mogą brać udział radcy prawni i aplikanci radcowscy z terenu całej
Polski, a także przedstawiciele innych zawodów prawniczych, w tym adwokaci i
aplikanci adwokaccy, jeżeli nie byli notowani w rankingu PZT oraz czołowej „50″
rankingu PZT do lat 18 w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających Turniej.
3. Turniej rozgrywany jest w dniach 19 – 21 sierpnia 2021 roku na kortach Klubu
Tenisowego Arka Gdynia, ul. Juliana Ejsmonda 3 w Gdyni /www.tkarka.pl/
4. Turniej rozgrywany jest w następujących kategoriach:
A) Gra pojedyncza:
I. Singiel Mężczyzn OPEN (osoby urodzone w roku 1985 i później),
II. Singiel Mężczyzn 36 + (osoby urodzone w latach 1975 – 1984),
III. Singiel Mężczyzn 46 + (osoby urodzone w latach 1965 – 1974),
IV. Singiel Mężczyzn 56 + (osoby urodzone w latach 1955 – 1964),
V. Singiel Mężczyzn 66 + (osoby urodzone w roku 1954 i wcześniej),
VI. Singiel Mężczyzn Goście,
VII.

Singiel Kobiet OPEN (osoby urodzone w roku 1985 i później),

VIII.

Singiel Kobiet 36 + (osoby urodzone w roku 1984 i wcześniej)

IX. Singiel Kobiet Goście;
B) Gra podwójna:
X. Debel Mężczyzn (łączny wiek obu graczy co najmniej 80 lat),
XI. Debel Kobiet OPEN,
XII. Mixt OPEN.
C) Singlowy turniej pocieszenia –w kat. mężczyzn i kobiet– rozgrywany w formule
super tie-breaków.

5. W kategoriach I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI XII mogą uczestniczyć wyłącznie
osoby będące radcami prawnymi, bądź aplikantami radcowskimi. W grze pojedynczej
w kategorii Panowie OPEN uczestniczą mężczyźni w wieku do lat 35-ciu oraz starsi,
którzy zgłoszą się do tej kategorii mimo wyższego wieku (dotyczy to także innych
kategorii), przy czym dany uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii gry
pojedynczej.
6. 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 zgłoszonych do
poszczególnych kategorii,
- wprowadzenia innych zmian w niniejszym Regulaminie mających na celu
usprawnienie lub uatrakcyjnienie turnieju.
7. Wszyscy uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przybycia na miejsce Zawodów
w dniu 19 sierpnia 2021 roku, na godzinę 9.00. Losowanie odbywa się dzień przed
rozpoczęciem turnieju, a jego wyniki podawane są o godzinie 10.00 w dniu
rozpoczęcia turnieju.
8. Mecze rozgrywane są systemem pucharowym. Organizator może postanowić
o rozgrywaniu Turnieju w systemie mieszanym, grupowo – pucharowym,
w szczególności w takim, w którym w rozgrywkach grupowych, mecze rozgrywane
systemem „każdy z każdym”, wyłonią ćwierćfinalistów lub półfinalistów.
9. O ile Organizator nie postanowi inaczej mecze rozgrywane są do wygrania
jednego seta. Półfinały i finały rozgrywane są do 2 wygranych pełnych setów.
W przypadku wyniku po jeden w setach rozgrywany jest super tie-break.
10. Ze względów organizacyjnych, w szczególności takich jak ostateczna liczba
uczestników, czy warunki pogodowe, Organizator może zdecydować o zmianie
systemu rozgrywania meczów, o którym mowa w pkt. 9. W sprawach nie
uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin Polskiego Związku
Tenisowego zamieszczony na stronie internetowej Związku.
11. Rozstawienie zawodników w Turnieju odbywa się na podstawie miejsc
zajmowanych w turniejach tenisowych organizowanych przez KIRP, w latach
ubiegłych.
12. O godzinie rozgrywania pierwszego meczu uczestnicy zostaną poinformowani po
dokonaniu losowania, w „Grafiku meczów” przygotowanym przez Organizatora
i wywieszonym na tablicy. O godzinach rozpoczęcia kolejnych meczów Organizator
będzie informował sukcesywnie, uzupełniając Grafik meczów.
13. Uczestników obowiązuje punktualna obecność o wyznaczonej godzinie 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.
14. 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.
15. Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą. Dopuszczalne jest
także sędziowanie, w miarę możliwości organizacyjnych przez osobę trzecią
wyznaczoną przez przedstawiciela Organizatora lub upoważnioną przez niego osobę
w przypadku, gdy jeden z zawodników poprosi o wyznaczenie sędziego.
16. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy Regulamin,
upoważnionym do wydawania decyzji jest przedstawiciel Organizatora lub
upoważniona przez niego osoba.
17. Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Wskazane jest
przeprowadzenie badań lekarskich przed Turniejem.
18. O przyjęciu zgłoszenia decyduje jego kolejność, przez co rozumie się przysłanie
formularza i dokonanie opłaty turniejowej. Ilość przyjętych zgłoszeń może zostać
ograniczona przez Organizatora turnieju.
19. Dyrektorem Turnieju jest r.pr. Piotr Zarzecki
20. Sędzią Głównym Turnieju jest Pan Tomasz Krużycki.
21. Ze względu na obwiązujący stan epidemii w kraju Organizator Turnieju zastrzega
sobie prawo zmian dotyczących sposobu prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz
wprowadzenia obostrzeń dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa
zdrowotnego, których wymogów zobowiązani są przestrzegać uczestnicy Turnieju.
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