REGULAMIN
IV TURNIEJU SPORTÓW RAKIETOWYCH
O PUCHAR DZIEKANA OIRP W WARSZAWIE
RACKETLON 2016
1. Organizatorem Turnieju Sportów Rakietowych 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, z tym
zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają radcy prawni i aplikanci radcowscy.
3. Turniej rozgrywany jest w dniu 22 października 2016 roku w godzinach 09.00–
18.00 przy ul. Merliniego 9 (Klub Warszawianka), w hali, na kortach twardych
(wejście od ul. Piaseczyńskiej).
4. Turniej rozgrywany jest w następujących konkurencjach:
I.

Racketlon, obejmujący następujące dyscypliny: tenis stołowy,
badminton i tenis, w kategoriach:
1) gra pojedyncza kobiet,
2) gra pojedyncza mężczyzn,
jako konkurencja główna,
oraz jako konkurencje dodatkowe:

II.
III.
IV.

Badminton, kategoria gra pojedyncza open,
Tenis stołowy, kategoria gra pojedyncza open,
Tenis, kategoria gra pojedyncza open.

5. Ustala się limit do 32 zawodników w każdej kategorii w konkurencji Racketlon oraz
do 12 zawodników w każdej z pozostałych konkurencji, z zastrzeżeniem, iż
pierwszeństwo w uczestnictwie mają radcy prawni i aplikanci radcowscy. Turniej
będzie rozgrywany systemem pucharowym, bądź grupowo pucharowym, w
zależności od liczby uczestników.
6. Zasady rozgrywek w konkurencji Racketlon:
Każdy mecz w konkurencji Racketlon składa się z gier (setów) w trzech dyscyplinach:
w tenisie stołowym, badmintonie oraz tenisie ziemnym. O kolejności rozgrywania
setów decyduje Sędzia zawodów.
Mecz odbywa się pomiędzy tymi samymi zawodnikami grającymi przeciwko sobie we
wszystkich wymienionych trzech dyscyplinach.

W każdym meczy zawodnicy rozgrywają łącznie trzy sety do 11 punktów wygranych
każdy, po jednym secie w każdej dyscyplinie, z tym że zwycięzca potrzebuje
przewagi minimum dwóch punktów, aby zakończyć set.
Każda rozegrana piłka/lotka liczy się jako 1 punkt.
O wyniku meczu decyduje łączna ilość wygranych punktów we wszystkich setach.
Przy równej liczbie punktów decyduje ilość wygranych setów.
Na początku każdego meczu odbywa się losowanie. Zwycięzca losowania decyduje
albo o tym, kto pierwszy serwuje, albo o stronie boiska, z której chce zaczynać grę.
Co dwa punkty serw przechodzi na drugiego gracza.
W tenisie serwujący ma dwie szanse serwisu.
7. Organizator zastrzega możliwość ustalenia innego podziału uczestników na
kategorie, w szczególności ustalenie kategorii wiekowych.
8. Zasady rozgrywek w konkurencjach dodatkowych zostaną podane po ustaleniu
liczby graczy w nich uczestniczących.
9. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są do dnia 18 października 2016 roku.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przybycia na miejsce Zawodów na godzinę
9.00. Losowanie odbywa się o godzinie 9.15.
10. Uczestnicy wnoszą opłatę – wpisowe w wysokości 50 złotych.
11. 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”.
12. Uczestników obowiązuje punktualna obecność o wyznaczonej godzinie gry. 15minutowe spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej jednak niż 15
minut po wyznaczonym terminem) oznacza walkower. Rozgrzewka przed każdym
meczem trwa do 5 minut.
13. 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.
14. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy Regulamin,
upoważnionym do wydawania decyzji jest przedstawiciel Organizatora lub
upoważniona przez niego osoba. Organizator zastrzega możliwość zmiany
Regulaminu, w szczególności w przypadkach opisanych powyżej.
15. Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Wskazane jest
przeprowadzenie badań lekarskich przed Turniejem.

16. Turniejem kieruje Dyrektor Turnieju – radca prawny Tomasz Nawrot (tel.
501 134 753, e-mail: kancelaria@tomasznawrot.pl. Sędzią zawodów jest pani Anna
Jastrzębska.
17. Sprawami organizacyjnymi, oraz przyjmowaniem uwag i zgłoszeń zajmuje się
pani
Ewelina
Mika
(tel. 22 862
41
69
(-71)
wew.
137,
e-mail:
integracja@oirpwarszawa.pl).

