
REGULAMIN TURNIEJU  

1. Nazwa: Turniej kończący sezon 2017/2018 Ligi Tenisowej OTC  

2. Termin: 24 czerwca 2018 r. 

3. Miejsce i Organizator turnieju: Okęcie Tennis Club.  

4. Dyrektor Turnieju: Marzena Pryzmont 

5. Kwalifikacja do turnieju:  

a) O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.  

b) Wielkość drabinki: 32 Zawodników. 

c) Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 1-21 czerwca, wyłącznie przez stronę internetową 

www.otclub.pl/aktualnosci. 

6. Informacje o turnieju:  

a) Wpisowe: 50 zł  

b) Rozpoczęcie turnieju: 10:00 

c) Turniej rozgrywany będzie systemem grupowym (do 12 Zawodników) lub systemem 

pucharowym z turniejem pocieszenia (od 13 Zawodników). 

d) Losowanie drabinki turnieju odbędzie się w Okęcie Tennis Club w piątek, 22 czerwca 2018 r. 

Losowanie będzie transmitowane na żywo na profilu facebookowym Okęcie Tennis Club 

(www.facebook.pl/okecietc). Podział grup dostępny będzie na stronie internetowej Klubu 

około godziny 17:00 (www.otclub.pl) 

e) Zawodnicy rozstawiani będą w oparciu o wyniki Ligi Tenisowej OTC - w rozgrywkach grupowych 

i drabince do 16 Zawodników, rozstawionych będzie 4 Zawodników - w drabince na 32 

Zawodników, rozstawionych będzie 8 Uczestników. 

f) Turniej rozgrywany będzie na kortach ziemnych, piłkami marki Babolat.  

g) Pierwsze dwie rundy, ćwierćfinały i półfinały 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.  

h) Pierwsze 8 miejsc Turnieju Towarzyszącego, zostanie nagrodzone awansem w rankingu 

końcowym Ligi Tenisowej OTC o odpowiednio:  

- I miejsce: awans o 15 miejsc w rankingu  

- II miejsce: awans o 10 miejsc w rankingu  

- III i IV miejsce: awans o 5 miejsc w rankingu  

- V-VIII miejsce: awans o 2 miejsc w rankingu  

i) Pierwsze 10 miejsc Ligi Tenisowej OTC pozostaje niezmienione, co oznacza, że Zawodnik 

otrzymujący dodatkowy awans, w rankingu końcowym może awansować maksymalnie na 11 

miejsce Ligi Tenisowej OTC.  

j) W przypadku, w którym więcej niż 1 Zawodnik ma możliwość awansu na 11 miejsce Ligi, 

pierwszeństwo ma Zawodnik, który osiągnął lepszy wynik w turnieju towarzyszącym. 



k) Ranking końcowy, uwzględniający dodatkowe awanse z turnieju towarzyszącego oraz Letniej 

Ligi OTC, są podstawą podziału na Ligi w sezonie 2018/2019.  

Warunkiem uwzględnienia rankingu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na sezon 

2018/2019 do dnia 27 sierpnia 2018 r. Osoby zapisane po wyznaczonym terminie, będą 

dopisywane do ostatniej ligi.  

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

Dyrektora Turnieju lub Sędziego Głównego. 

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

wątpliwości lub sytuacji spornych ostateczna decyzja należy do Dyrektora Turnieju. 

 

7. W trakcie trwania turnieju Organizator zapewnia catering oraz pakiet startowy dla każdego Zawodnika.  

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


