
 
 

 

KOMUNIKAT TURNIEJOWY NR 2. 

 

III OTWARTY HALOWY TURNIEJ PRAWNIKÓW 2016 

 

 

Formuła zawodów: 

 

1. Kategoria Mężczyźni Open: 4 grupy po trzech zawodników (mecze każdy z każdym), 

    do półfinałów przechodzą zawodnicy z pierwszych miejsc 

    w poszczególnych grupach. 

2. Kategoria Mężczyźni 50+: Jedna grupa 5-osobowa (mecze każdy z każdym). 

3. Kategoria Kobiety Open: Dwie grupy po trzy zawodniczki (mecze każda z każdą), 

    zwyciężczynie grup zagrają o 1. miejsce w turnieju, 

    zawodniczki z drugich miejsc w grupie zagrają mecz o miejsce 3. 

 

System gry: 

 

1. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów z super tie-breakiem przy stanie 1:1. 

Ramowy plan turnieju: 

Sobota, 03.12.16.: 

g. 13.30 -  Przywitanie zawodników 

g. 14:00 -  Start turnieju wg planu gier. 

Niedziela, 04.12.16.: 

Od g. 9.30 -  Dokończenie rozgrywek (plan gier podany zostanie w sobotę). 

Po zakończeniu wszystkich spotkań przewidziane jest podsumowanie 

 oraz uroczyste wręczenie nagród zawodnikom turnieju. 



 
 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Organizator podkreśla, że plan gier podany zostanie w przybliżeniu, gdyż nie można 

wykluczyć przesunięć w czasie w związku z przedłużeniem się poszczególnych 

pojedynków, jak również zmianie może ulec kolejność gier. Organizator zapewnia, 

że dołoży wszelkich starań, aby gry przebiegały możliwie sprawnie. 

2. O zajętej pozycji w grupie decyduje w pierwszej kolejności ilość zdobytych zwycięstw, 

następnie bilans setów, ewentualnie gemów.  

3. Organizator zapewnia piłki, na każdy mecz przysługują przynajmniej trzy piłki, 

które powinny zostać zwrócone Organizatorowi.  

4. Zawodnicy sędziują sami, w przypadku spornych sytuacji sugerowane jest powtórzenie 

punktu. Obowiązuje zasada: każdy sędziuje po swojej stronie. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy zawodnikami, kwestie sporne rozstrzyga Sędzia i do 

niego należy ostateczna decyzja. Sędzia będzie kontrolować czas rozgrzewki, ilość i stan 

piłek oraz brać od zawodników wynik po skończonym spotkaniu. 

Sędzia nie będzie arbitrem na poszczególnych meczach. 

5. Z racji dużej ilości meczów, zawodnikom przysługuje maksymalnie siedmiominutowa 

rozgrzewka. Przerwa pomiędzy kolejnymi spotkaniami na jednym korcie nie powinna 

wynieść dłużej niż 7 minut (20 minut w przypadku dwóch meczów pod rząd jednego 

zawodnika, jeśli tak się zdarzy). Gracze proszeni są o pilnowanie kolejności rozgrywania 

swoich spotkań. Niestawienie się zawodnika na czas skutkuje jego skreczowaniem i 

przyznaniem wygranej przeciwnikowi. 

6. W kategorii Mężczyźni Open o rozstawieniu decyduje wynik osiągnięty na poprzedniej 

edycji turnieju lub według siły gry (uznaniowo przez Organizatora). 

7. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek rozstrzyga Organizator. 

8. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

 

 
 


