
HALOWE MISTRZOSTWA 

LUBELSZCZYZNY PRAWNIKÓW  2014 

W TENISIE ZIEMNYM 

 

Pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Okręgowej 

Izby Adwokackiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Izby 

Radców Prawnych w Lublinie. 

Termin: 22-23 listopada 2014 r. 

Uczestnicy:   adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcowie prawni, sędziowie 

oraz asesorzy i referendarze. 

Zgłoszenia:  do 18 listopada 2014 r., do godziny 24.00, na adres e-mail:  

biuro@tenislublin.com koniecznie z podaniem imienia i nazwiska, daty 

urodzenia, adresu  e-mail, nr tel. kontaktowego. Zgłoszenie zostanie 

przyjęte po wpłaceniu wpisowego. 

Wpisowe:   50 zł płatne przelewem na rachunek: 83 1600 1101 0003 0501 7567 8001 

Organizatora zawodów  Pol-Sart sp. z o.o. ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin (w 

tytule przelewu proszę wpisać: „imię i nazwisko HMLP 2014”). 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami. Informacja o 

zakwalifikowaniu zostanie wysłana do dnia 19.11.2014 r. na podany w zgłoszeniu adres e-mail. 

Wpłaty od osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału podlegają zwrotowi. Nie podlegają 

zwrotowi wpłaty osób zakwalifikowanych do udziału, które złożyły rezygnację po dniu 19 listopada 

2014 r. W razie znacznej liczby zgłoszeń możliwe jest przesunięcie godziny rozpoczęcia zawodów na 

wcześniejszą, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni mailem i sms. Uczestnicy ubezpieczają się we 

własnym zakresie i na własny koszt. Każdy ponosi ryzyko związane ze swoim udziałem w zawodach, 

w szczególności w zakresie istnienia przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach 

sportowych.  

Losowanie:   22 listopada godz. 14.30, rozpoczęcie gier  godz. 15.00. 

Miejsce zawodów:  Lubelski Klub Tenisowy, Al. Zygmuntowskie 4, Lublin. 

Liczba kortów:  4 korty kryte z nawierzchnią deco-turf. Do dyspozycji graczy jest także 

budynek klubowy z węzłem sanitarnym, szatniami, siłownią oraz salą 

klubową. 

Kategorie:   open mężczyzn, open kobiet, mężczyźni 50+. 

System rozgrywek:  w zależności od liczby zgłoszonych, organizator zapewnia rozegranie 

minimum dwóch meczów dla zawodnika. 

Dyrektor turnieju:  Marek Oratowski  tel. 662 024 207, e-mail marekor@wp.pl 

Sędzia turnieju:  Ksawery Zaborski.   

Inicjatorzy Turnieju:  Krzysztof  Sokołowski, Marek Duszyński, Marek Siwek, Maciej Florkiewicz. 

Nagrody:   puchary, nagrody rzeczowe. 

 

Celem turnieju jest popularyzacja dyscypliny oraz integracja środowiska prawniczego, a także 

wyłonienie najlepszych tenisistów wśród prawników. Przewidziany jest catering. 
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