
 

VII Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Lublina w Tenisie Ziemnym 

(gra pojedyncza) - 17.01.2015 – 18.01.2015 

Komunikat nr 1. 
 

Informacje o turnieju: 

Organizator:    Lubelski Klub Tenisowy 

 

Miejsce zawodów:   Al. Zygmuntowskie 4, Lublin 

Liczba kortów krytych:  4, nawierzchnia deco - turf 

Oficjalne piłki:  Pacific Pro Tour 

Sposób i termin zgłoszeń:  na stronie www.mhml.zawodysportowe.info (oficjalna witryna turnieju), 

    pod numerem telefonu 604638222 lub w biurze Klubu, do dnia 14.01.2015 

Wpisowe:    80 zł (Uczestnicy ligi tenisowej LKT - 70zł, Członkowie LKT - 60zł) 

Wpłata do dnia 14.01.2014 w biurze Klubu lub przelewem na podane konto:  

Pol-Sart sp. z o.o., nr konta: 83 1600 1101 0003 0501 7567 8001 z dopiskiem: 

Nazwisko i Imię, kategoria wiekowa, VII MHML 17-18.01.2015 r. 

Uwaga! Brak wpłaty wpisowego do dnia 14.01 na konto Organizatora, skutkuje anulowaniem zgłoszenia zawodnika. 

Kategorie: 

 gra pojedyncza mężczyzn: do 18 lat, Open, 35+, 45+, 55+ 

 gra pojedyncza kobiet: do 18 lat, Open 

Limit miejsc w kategoriach wiekowych - 16, kategoria open mężczyzn limit miejsc - 32. 

Dany zawodnik może zgłosić swój udział tylko do jednej kategorii. 

Dyrektor turnieju:   Marek Oratowski  tel. 603446740, e-mail: marekor@wp.pl 

Koordynator turnieju: Ksawery Zaborski (tel. 665912554) ; Jarosław Dobosz (tel. 507102635) 

Sędzia naczelny:   Klaudia Piątek (tel. 603816882) 

Opis turnieju: 

Drabinki turniejowe oraz plan gier dostępne będą 15.01.15 od godz. 20.00 na stronie internetowej Organizatora 

www.mhml.zawodysportowe.info oraz www.tenislublin.com. 

Turniej rozegrany będzie systemem pucharowym z turniejem pocieszenia (ostateczna formuła zawodów dostosowana 

będzie do ilości uczestników). 

Organizator przewiduje catering dla zawodników. 

Ramowy plan turnieju: 

 Inauguracja turnieju - 17.01. o godz. 8.30, następnie początek gier i kontynuacja rozgrywek: 

godz. 14.00 - 16.00 półfinały i finał mężczyzn w kat. 55+ 

godz. 16.00 - 18.00 półfinały i finał mężczyzn w kat. do 18 lat  

godz. 20.00 - półfinały kobiet, ok. godz. 22.00 - koniec pierwszego dnia turnieju. 

Początek gier 18.01. godz. 9.00 – półfinały mężczyzn w kat. Open, 35+, 45+ 

godz. 12.00 - finał kobiet, godz. 13.00 - finały mężczyzn Open, 35+, 45+ 

ok. godz. 15.00 zakończenie turnieju i wręczenie nagród (puchary i nagrody rzeczowe dla finalistów, 

dyplomy i nagrody rzeczowe dla ½ finalistów).  


