
 

 

XI MISTRZOSTWA LUBLINA W TENISIE 

(gra pojedyncza i podwójna) 

07-09 czerwca 2019r. 

Komunikat nr 1. 

 

Informacje o turnieju: 

Organizator:    Lubelski Klub Tenisowy, UKT Akademia Tenisa Pol-Sart Lublin 
 
Miejsce zawodów:   Al. Zygmuntowskie 4, Lublin. 

Nawierzchnia: 3x sztuczna trawa, 1x mączka, 4x hard (kryte). Turniej w pierwszej kolejności 
rozegrany zostanie na kortach otwartych. 

Formuła turnieju: Turniej rozegrany będzie systemem grupowym lub pucharowym z meczem 
pocieszenia dla przegranych w 1. rundzie. Sety od 0:0 z przewagami, 3. set super 
tiebreak. Organizator zastrzega sobie zmianę formuły w zależności od ilości zgłoszeo i 
kategorii. Organizator gwarantuje rozegranie min. 2 spotkao każdemu uczestnikowi. 
UWAGA: W przypadku niekorzystnej pogody odbędą się tylko trzy kategorie (gra 
pojedyncza do 18 lat, open i 40+ kat. mężczyzn). Decyzję o ilości przeprowadzonych 
kategorii Organizator podejmie najpóźniej do 06.06.19 na podstawie prognoz 
pogodowych. W przypadku odwołania pozostałych kategorii Organizator zwróci 
pełne wpisowe. 

Sposób i termin zgłoszeo:  Termin zapisów mija 04.06.19. o g. 23.59. Zapisy prowadzone są na stronie 
www.tenislublin.pl, osobiście w Klubie lub pod numerem telefonu 604638222. 
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeo. 

Nagrody:    medale, nagrody rzeczowe. 

Wpisowe:    75zł 
    dla kat. do 10 lat 50zł ; kat. 70+ 60zł ; tylko debel 50zł  

Wpłata do dnia 04.06.2019 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, XI ML w tenisie 

Uwaga! Brak wpłaty wpisowego do dnia 05.06 na konto Organizatora, skutkuje anulowaniem zgłoszenia zawodnika. 

Kategorie: gra pojedyncza do 10, do 18 lat, OPEN, 40+, 50+, 60+, 70+, gra pojedyncza kobiet: Open, 40+, debel, mikst. 

Limit miejsc w kategoriach wiekowych - 16, kategoria Open - 32. 
Dany zawodnik w ramach wpisowego może zgłosid swój udział w maksymalnie jednej kategorii gry pojedynczej oraz 
dodatkowo w grze podwójnej. W przypadku niezebrania się wystarczającej ilości osób w danych kategoriach, 
Organizator zastrzega sobie możliwośd połączenia kategorii, po uprzednim poinformowaniu uczestników. 

Dyrektor turnieju:   Marek Oratowski  tel. 662024207 

Koordynator turnieju:  Ksawery Zaborski tel. 665912554 

 
 

http://www.tenislublin.pl/


 

 

Drabinki turniejowe oraz plan gier dostępne będą 06.06.19 od godz. 16.00 na www.tenislublin.pl. 
 

Organizator przewiduje poczęstunek dla zawodników w formie ciastek, herbaty i kawy. 
W sobotę popołudniu planowany jest grill. 

Ramowy plan turnieju*: 

Piątek - 07.06. 

 Początek gier 15: dla osób z Lublina. 

 

Sobota - 08.06. 

Od 8:00 - kontynuacja gier gry pojedynczej. 

Zapisy do gier podwójnych będą przyjmowane do g. 12:00 w sobotę, następnie losowanie i początek gier 
deblowych oraz kontynuacja gier singlowych. 

Popołudniu grill dla uczestników. 

Wieczorem: Players Party na terenie kortów LKT. Dla chętnych wyjście na miasto. 

 

Niedziela - 09.06. 

Od 8:00 – dokooczenie gier w poszczególnych kategoriach. 

Wieczorem wręczenie nagród. 

*Podany harmonogram jest poglądowy, plan gier będzie podawany z jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

Życzymy udanej zabawy i powodzenia! 

Komitet organizacyjny XI Mistrzostw Lublina w tenisie 


