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REGULAMIN TURNIEJU TENISA  
O PUCHAR DZIEKANA OIRP W WARSZAWIE 

 
1. Organizatorem Turnieju Tenisa o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie („Turniej”) jest Okręgowa 
Izba Radców Prawnych w Warszawie. 
 
2. W Turnieju mogą brać udział radcy prawni i aplikanci radcowscy oraz osoby wykonujące inny 
zawód prawniczy zaufania publicznego z terenu całej Polski, a także zaproszeni przez Organizatora 
goście, jeżeli nie byli notowani w rankingu Polskiego Związku Tenisowego oraz czołowej  
„50″ rankingu PZT do lat 18 w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających Turniej. 
 
3. Turniej rozgrywany jest w dniach 20–21 czerwca 2015 roku w godzinach 09.00–20.00 na kortach 
Klubu Warszawianka, w Warszawie, przy ul. Merliniego 9, dolne korty, wejście od ul. Piaseczyńskiej. 
 
4. Turniej rozgrywany jest w następujących kategoriach: 

A) Gra pojedyncza: 
I. Panowie OPEN (urodzeni w roku 1980 i później), 
II. Panowie 36–49 lat (urodzeni w latach 1966–1979) 
III. Panowie 50 lat + (urodzeni w roku 1965 i wcześniej), 
IV. Panie OPEN, 
B) Gra podwójna: 

      V. Panowie 70 lat + (łączny wiek obu graczy), 
      VI. Mixt OPEN. 
 
5. W kategoriach I–IV ustala się limit do 24 zawodników w każdej kategorii. W grze podwójnej mogą 
uczestniczyć tylko osoby, które występują w grze pojedynczej. Jeden zawodnik może uczestniczyć 
tylko w jednej kategorii gry pojedynczej. 
 
6. Organizator zastrzega możliwość ustalenia innego podziału uczestników na kategorie w przypadku, 
gdy po ustaleniu listy uczestników zgłoszonych do Turnieju okaże się, iż występują znaczne 
dysproporcje w liczbie zawodników zgłoszonych do poszczególnych kategorii.  
 
7. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są do 16 czerwca 2015 roku, z tym, że zgłoszenia do gier 
podwójnych przyjmowane są do godziny 12.30 w dniu 20 czerwca 2015 roku. Wszyscy uczestnicy 
zobowiązani są do przybycia na miejsce Zawodów w dniu 20 czerwca 2015 roku, na godzinę 9.00. 
Losowanie odbywa się w tym dniu, o godzinie 9.15. 
 
8. Uczestnicy wnoszą opłatę – wpisowe w wysokości 60 złotych.  
 
9. Mecze rozgrywane są systemem pucharowym, do wygrania dwóch setów, rozpoczynając od stanu 
2:2 w każdym secie. Finały rozgrywane są do 2 wygranych pełnych setów. Organizator może 
postanowić o skróceniu meczów, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych. 
 
10. Organizator może postanowić o rozgrywaniu Turnieju w systemie mieszanym, grupowo-
pucharowym.  
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11. Rozstawienie zawodników w Turnieju odbywa się na podstawie miejsc zajmowanych w turniejach 
tenisowych organizowanych przez OIRP w Warszawie w latach ubiegłych, ewentualnie posiłkowo  
w innych turniejach organizowanych przez Samorządy Radców Prawnych i Adwokatów. 
 
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. 15 minutowe 
spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej jednak niż 15 minut po wyznaczonym 
terminem) oznacza walkower. Rozgrzewka przed każdym meczem trwa do 10 minut.  
 
14. 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. 
 
15. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy Regulamin, upoważnionym 
do wydawania decyzji jest przedstawiciel Organizatora lub upoważniona przez niego osoba. 
 
16. Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Wskazane jest przeprowadzenie 
badań lekarskich przed Turniejem. 
 
17. Turniejem kieruje Dyrektor Turnieju r. pr. Tomasz Nawrot. 
 
18. Sprawami organizacyjnymi oraz przyjmowaniem uwag i zgłoszeń zajmuje się biuro OIRP 
Warszawa (e-mail: turniej@oirpwarszawa.pl, tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 134).  
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