
REGULAMIN TURNIEJU  

1. Nazwa: Turniej Masters, kończący Ligę Tenisową OTC w sezonie 2021/2022. 

2. Termin: 3 lipca 2022 r. (niedziela) 

3. Miejsce i Organizator turnieju: Okęcie Tennis Club.  

4. Dyrektor Turnieju: Marzena Pryzmont 

5. Kwalifikacja do turnieju:  

a) Do turnieju kwalifikują się wszyscy zawodnicy I Ligi (koniec sezonu 2021/2022). 

b) W przypadku odwołania uczestnictwa w turnieju przez któregoś z zakwalifikowanych 

Zawodników, miejsce w turnieju zajmują „lucky loosers” czyli miejsca 1-8 z Ligi II.  

c) W przypadku, w którym zawodnicy z Ligi II nie będą mogli wziąć udziału w Turnieju Masters, 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły turnieju poprzez dostosowanie 

podziału na grupy do potwierdzonej liczby zawodników. 

d) Dodatkowo, Organizator przyzna dwie „dzikie karty” Zawodnikom z niższych Lig.  

e) Zawodnicy, którzy otrzymają „dzikie karty”, zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną 

oraz mailową do 17 czerwca 2022 r.. 

f) Wszyscy Zawodnicy zakwalifikowani do Turnieju, muszą potwierdzić swój udział mailowo 

(liga@otclub.pl) najpóźniej do 24 czerwca 2022 r. do godziny 12:00. 

6. Informacje o turnieju:  

a) Wpisowe: 0 zł  

b) Rozpoczęcie turnieju: 9:00.  

c) Turniej rozgrywany będzie systemem grupowym. Zawodnicy podzieleni będą na trzy grupy 

(3/3/4). Do fazy pucharowej awansuje najlepszy Zawodnik z każdej grupy oraz Zawodnik z 

najlepszym bilansem meczów spośród pozostałych zawodników wszystkich grup. 

d) Losowanie grup odbędzie się 1 lipca 2022 r.. Podział grup zostanie udostępniony na Facebooku 

Okęcie Tennis Club. 

e) Turniej rozgrywany będzie na kortach trawiastych, piłkami marki Babolat.  

f) Mecze fazy grupowej oraz mecze półfinałowe rozgrywane będą od stanu 0:0 (jeden set),  

z tie-breakiem przy stanie 6:6. Finały rozgrywane będą do dwóch wygranych setów,  

z super tie-breakiem zamiast trzeciego seta.  

g) W spornych sytuacjach podczas meczu, konflikty rozwiązywane będą na podstawie decyzji 

Dyrektora Turnieju lub Sędziego Głównego.  

h) Turniej jest imprezą prywatną odbywającą się według wytycznych Organizatorów. W razie 

wątpliwości lub sytuacji spornych ostateczna decyzja należy do Dyrektora Turnieju.  

7. Dla Zawodników z pierwszych trzech miejsc Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 

8. W przypadku kiedy Zawodnik, któremu przyznana została „dzika karta”, nie rozegra wszystkich meczów 

fazy grupowej, nie przysługuje mu awans do wyższej ligi. Oznacza to, że miejsce zawodnika w rankingu, 

będącym podstawą do podziału na ligi w kolejnym sezonie, pozostaje bez zmian. 

 


