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POLONIJNE MISTRZOSTWA LEKARZY 

W TENISIE ZIEMNYM 
 

REGULAMIN 
 

&1 

Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Tenisie Ziemnym są dorocznym amatorskim turniejem 

tenisowym dla lekarzy i ich rodzin. 

&2 

Organizatorem Mistrzostw jest Klub Sportowy (KS) „Bronek” Związku Lekarzy Polskich (ZLP) 

w Chicago. Patronat mogą sprawować organizacje polonijne, urzędy, firmy państwowe  

i prywatne oraz biznesy. 

&3 

Celem zawodów jest upowszechnianie gry w tenisa ziemnego, propagowanie zdrowego, 

sportowego stylu życia, podtrzymywanie i nawiązywanie więzi koleżeńskich, kontynuowanie 

tradycji mistrzostw oraz pogłębianie wiedzy fachowej poprzez dyskusje, prelekcje i wykłady. 

&4 

Prawo startu w turnieju głównym mają lekarze medycyny, stomatologii, weterynarii oraz 

farmacji, którzy ukończyli studia w Polsce lub za granicą i mają polskie pochodzenie. Przed 

zawodami każdy z uczestników winien uiścić oznaczoną kwotę pieniężną (wpisowe). Aktywni 

członkowie ZLP otrzymują 20% zniżkę. 

&5 

Przewiduje się rozgrywanie turnieju głównego (gier pojedynczych) w kategorii kobiet  

i mężczyzn, turnieju rodzinnego, tj. gier mieszanych albo podwójnych oraz turnieju pocieszenia. 

W turnieju rodzinnym mogą startować małżeństwa oraz ojciec lub matka z dzieckiem albo 

rodzeństwo (gdzie jedna osoba z pary jest lekarzem). Zgodnie z regulaminem wujkowie, 

stryjkowie, siostrzeńcy i osoby o dalszym stopniu pokrewieństwa nie stanowią podmiotu turnieju. 

W grach podwójnych może startować dwóch lekarzy. W turnieju pocieszenia kontynuują 

rozgrywki zawodnicy, którzy odpadli w pierwszej rundzie.  

&6 

Zawody są rozgrywane zgodnie z regulaminem Amerykańskiego Związku Tenisowego (United 

States Tennis Association, USTA). Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym do dwóch 

wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie obowiązuje dogrywka („tie break”). Mecze sędziowane 

s¹ przez osoby graj¹ce. W przypadkach problemowych na korcie ostateczn¹ decyzjê podejmuje 

organizator turnieju. 



&7 

Podstawą rozstawień zawodników są wyniki z lat ubiegłych. Losowanie odbywa się bezpośrednio 

przed rozpoczęciem turnieju. Okres oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut od godziny 

rozpoczêcia gry. Po tym czasie mo¿e nast¹piæ dyskwalifikacja zawodnika. Rozgrzewka trwa  

10 minut. W przypadku trzeciego seta obowi¹zuje 10 minutowa przerwa. 

&8 

Miejscem turnieju są korty tenisowe przy Wheeling High School albo korty tenisowe w Lions 

Park, Prospect Heights w stanie Illinois. Miejsce turnieju albo poszczególnych meczów może 

ulec zmianie. Dowiedzenie siê o miejscu gry nale¿y do obowi¹zku uczestnika turnieju. 

&9 

Termin turnieju jest podawany do wiadomości w specjalnym komunikacie oraz w środkach 

masowego przekazu. Termin zawodów może ulegać zmianom. Dowiedzenie się o terminie 

rozpoczêcia oraz zakoñczenia Mistrzostw nale¿y do obowi¹zku uczestnika turnieju. 

&10 

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Pisemne protesty należy przesyłać pod 

adres organizatora zawodów: Klub Sportowy „Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago, 

5428 N. Milwaukee Ave., Chicago, Illinois 60630. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli: a) zostanie 

złożony w czasie rozgrywek, a przed ogłoszeniem końcowych wyników, b) wpłacona zostanie 

kaucja w wysokości 30 dolarów (w przypadku odrzucenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi). 

&11 

Każdy uczestnik podpisuje oświadczenie, że startuje na własną odpowiedzialność i w razie 

kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do organizatorów, patronów, 

sponsorów, miejsca turnieju itp. 

&12 

Organizator przewiduje puchary, medale albo dyplomy dla zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach (1-3 miejsce). 

&13 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego  

regulaminu. 

 

Opracował oraz uaktualnił 
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