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R E G U L A M I N 

VIII Deblowego Turnieju Tenisowego 

ZPPM Employers Cup 2017 

O Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź 

 

I. Cel turnieju:  

 Popularyzacja tenisa ziemnego oraz upowszechnianie i utrwalanie  

w biznesie wzorców kulturowych i zachowań towarzyszących rozgrywkom 

tenisowym. 

 Promowanie aktywnego wypoczynku i prozdrowotnych zachowań poprzez 

sport. 

II. Organizator: 

Związek Pracodawców Polska Miedź, ul. Chopina 2, 59-300 Lubin,  

tel.: 076/ 847 85 85; sekretariat@pracodawcy.pl 

III. Termin i miejsce rozgrywek: 

1. 20 maja 2017 r.  Korty MPWiK przy ul. Baczynowej 1 (boczna ul. Kolejowej)  

w Lubinie. 

2. Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną i telefonicznie do dnia 16 

maja 2017 r. lub w dniu zawodów o godzinie 8.30. 

3. Weryfikacja zgłoszeń, a następnie losowania odbędą się w dniu zawodów,  

20 maja 2017 r: 

Od 830 do 930 - deble męskie 

od 1200 do 1215 - deble żeńskie. 

Turniej w kategorii żeńskiej odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się co 

najmniej 6 par.  

IV. Uczestnicy: 

W turnieju mogą brać udział pracownicy KGHM i podmiotów zrzeszonych w 
Związku Pracodawców Polska Miedź oraz emeryci z podmiotów członkowskich, 
którzy nie byli klasyfikowani na seniorskich listach zawodniczych macierzystych 
związków tenisowych w ciągu ostatnich 10 lat oraz nie są trenerami lub 
instruktorami. 
V. System rozgrywek: 

Zawody prowadzone będą w dwóch kategoriach tj: 

 Open debla męskiego 

 Open debla żeńskiego.  
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Turniej w kategorii żeńskiej odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się co 

najmniej 6 par.  

VI. Zasady gry: 

 Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym. W przypadku bardzo 

małej ilości par turniej może być rozgrywany systemem „każdy z 

każdym” w grupach. Decyzje w tym zakresie podejmuje Organizator. 

 Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. W przypadku 

wyniku 1:1 rozgrywany będzie tiebreak do 10 punktów. 

 Sety mogą rozpocząć się od stanu 2:2. 

 Organizatorzy mają prawo do przyznania „Dzikich kart”  

 

VII. Nagrody: 

Za miejsca 1-4 w kategorii męskiej i żeńskiej przyznane będą puchary, nagrody oraz 

pamiątkowe dyplomy.  

 

VIII. Sędziowanie: 

1. W eliminacjach zawodnicy lub zawodniczki sędziują sobie sami a 

ewentualne spory rozstrzyga sędzia główny. 

2. Mecze o miejsca pierwsze sędziuje sędzia główny. 

 

IX. Postanowienia końcowe:  

1. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami PZT. 

2. Piłeczki do gry zapewnia organizator. 

3. Organizator zapewnia  napoje oraz  poczęstunek. 

4. Organizator nie pobiera wpisowego. 

5. Uczestnicy turnieju mają obowiązek grać w obuwiu przeznaczonym do gry i 

posiadać strój sportowy. 

6. Każdy zawodnik (zawodniczka) bierze udział w turnieju na własną 

odpowiedzialność, po wypełnieniu stosownego oświadczenia. Organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje. 

7. W przypadku złych warunków atmosferycznych (np. przelotne deszcze) 

organizator ma prawo przesunięcia turnieju na godzinę późniejszą lub na inny 

termin. 

8.  We wszystkich kwestiach spornych organizator zastrzega sobie prawo do 

ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

9. Dyrektorem turnieju głównego jest osoba wyznaczona przez Organizatora, który 

podejmuje wszelkie decyzje w imieniu Organizatora. 

 


