
 
 
Regulamin rozgrywek z cyklu Grand Prix Sochaczewa w tenisie ziemnym. 
 
 

1. Regulamin obowiązuje od 01.04.2014. 
 
2. Uczestnictwo 

Turnieje przeznaczone są dla zawodników amatorów. Przez amatora rozumie się: 
a) zawodnika, który nigdy nie był sklasyfikowany na listach Polskiego Związku 

Tenisowego  
b) zawodników, którzy odbyli tzw. karencję. W przypadku osób 

sklasyfikowanych na listach PZT w kategoriach do lat 16-tu okres karencji 
wynosi 5 lat. W kategoriach powyżej lat 16-tu okres karencji wynosi 10 lat. 
Okres karencji liczony jest od ostatniego sezonu, w którym dana osoba była 
sklasyfikowana. 

 
3. Zapisy 

Do turniejów zaliczanych do cyklu można zgłosić się:  
a) telefonicznie na numer podany w komunikacie turniejowym. Zapisy 

telefoniczne są zamykane na 15 minut przed podaną w komunikacie godziną 
losowania.  

b) osobiście w dniu losowania do rozpoczęcia losowania.  
c) e-mailowo do godziny 18:00 dnia poprzedzającego losowanie na adres: 

turnieje@tenissochaczew.pl 
Do turnieju można zgłosić się za pośrednictwem drugiej osoby, ale w razie nie 
stawienia się na mecz, własnowolnego przełożenia spotkania itp. 
odpowiedzialność biorą na siebie obie strony (zgłaszany i zgłaszający).  
W momencie rozpoczęcia losowania lista zawodników zostaje zamknięta. Po 
losowaniu można wpisać się na listę zawodników oczekujących i w razie wycofania 
się, bądź niestawienia jednego z zawodników rozlosowanych zajmuje się jego 
miejsce. W przypadku wycofania się/niestawienia się więcej niż jednej osoby, 
zawodnik oczekujący zastępuję tę osobę, która wycofała się pierwsza (oczekujący nie 
ma prawa wyboru, kogo chce zastąpić). W takiej sytuacji zawodnik z listy 
oczekujących, który ma zastąpić zawodnika rozlosowanego musi wykazać gotowość 
do gry w ciągu 15 minut. Przekroczenie tego czasu powodu przesunięcie zawodnika 
na koniec listy oczekujących, a w przypadku braku kolejnych oczekujących zawodnik, 
którego przeciwnik się wycofał/nie stawił wygrywa mecz walkowerem. 
 

4. Wycofanie 
Wycofanie się zawodnika z turnieju powinno nastąpić do momentu rozpoczęcia 
losowania. Wycofać się z turnieju po losowaniu można raz w przeciągu sezonu z 
przyczyn losowych np.: kontuzja. Przy każdym kolejnym wycofaniu się po 
przeprowadzeniu losowania zawodnik zobligowany jest do uiszczenia wpisowego. 
Jest to warunek dopuszczenia do udziału w następnym turnieju. W przypadku braku 
zgłoszenie do udziału w turnieju w sezonie, w którym kara została nałożona, 



przechodzi ona na następny sezon. W przypadku niestawienia się na pierwszy mecz 
turniejowy i braku wycofania nawet po terminie, zawodnik zobligowany jest do 
uiszczenia wpisowego w kwocie podanej w komunikacie turniejowym. Do czasu 
uregulowania zaległości, zawodnik taki nie będzie zapisywany do kolejnych 
turniejów. Kara ta przechodzi na następny sezon. 
W grze podwójnej można zmieniać dowolnie skład pary do momentu 
przeprowadzenia losowania. Po losowaniu można zastąpić jednego zawodnika z pary, 
jeżeli ten uległ kontuzji, przy czym osoba zastępująca nie może być już zgłoszona do 
gry w innej parze. Możliwość zamiany partnera deblowego jest tylko przed 
rozpoczęciem pierwszego meczu w turnieju. Przed następnymi spotkaniami nie można 
dokonywać już zmian. 
 

5. Wpisowe 
By wziąć udział w turnieju należy uiścić wpisowe w wysokości określonej w 
komunikacie turniejowym. Wpisowe należy uiścić przed losowaniem w przypadku 
stawienia na nie lub w przypadku zgłoszenia telefonicznego przed rozegraniem 
pierwszego meczu. Wpłacenie wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do gry. Z 
wpisowego zostaje zwolniona młodzież szkolna i studenci do 26-go roku życia oraz 
emeryci. Organizatorzy mogą zrezygnować z pobierania wpisowego od wszystkich 
zgłoszonych zawodników w danym turnieju. 
 

6. Losowanie 
Losowanie przeprowadzane jest publicznie przez osobę wyznaczoną przez 
Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe w dniu i godzinie podanej w komunikacie 
turniejowym. Losowanie odbywa się zgodnie z przepisami Polskiego Związku 
Tenisowego. 
 

7. Rozstawienie 
Zawodnicy w drabince turniejowej zostają rozstawieni na podstawie aktualnej listy 
klasyfikacyjnej Grand Prix, aktualizowanej po każdym turnieju. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do rozstawienia zawodnika niesklasyfikowanego na liście, 
bądź zajmującego dużo niższą pozycję w przypadku, gdy zawodnik wraca do gry po 
kontuzji. Liczba rozstawionych zawodników na miejsca w drabince, na których są 
rozlosowani zależy od wielkości drabinki i zostaje określona zgodnie z przepisami 
Polskiego Związku Tenisowego 
 

8. Plan gier 
Plan gier ustalany jest natychmiast po losowaniu. Wszelkie prośby zawodników, co do 
kolejności/godziny gry powinny być zgłaszane w momencie zapisów. Organizatorzy 
w miarę możliwości dostosowują się do zgłoszonych próśb. Po ustaleniu planu gier 
nie będą dokonywane żadne zmiany, a zawodnicy muszą się do niego dostosować. 
Plan gier oraz drabinka turniejowa zostaje umieszczony na kortach oraz w na stronie 
internetowej www.tenissochaczew.pl 
 

9. System rozgrywek 
Do 12 zawodników turniej przeprowadzany jest systemem grupowym „każdy z 
każdym”. Powyżej 12 zawodników turniej rozgrywany jest systemem pucharowym. 
Mecze toczone są do dwóch wygranych setów. Przy wyniku 6:6 w gemach 
rozgrywany jest tiebreak. Przy wyniku 1:1 setach, jako set decydujący grany jest jest 
match-tiebreak (tiebreak do 10-ciu wygranych punktów). Spotkanie finałowe może 



być rozgrywane do wygranych dwóch normalnych setów w przypadku wyrażenia 
chęci przez obu finalistów, ale musi zostać to ustalone przed rozpoczęciem spotkania. 
W grze podwójnej obowiązuje również system NO-AD (bez przewag), przy 
równowadze w gemie rozgrywany jest decydujący punkt, a para odbierająca wybiera 
stronę, na którą następuje podanie. W grze mieszanej (mikst) odbierający i podający 
muszą być tej samej płci.  
*Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę systemu rozgrywek na inny niż mówi o tym 
punkt 9. niniejszego regulaminu z powodu złych warunków atmosferycznych, z 
powodu małej liczby dostępnych kortów lub liczby zgłoszeń powyżej 24. osób. 
 
 

10. Piłki 
Organizatorzy na każdy mecz zapewniają piłki, które zawodnik wygrywający dane 
spotkanie po jego zakończeniu zdaje organizatorom. 
 

11. Obowiązek gry  
Obaj zawodnicy mają obowiązek stawienia się na wyznaczony kort odpowiednio 
wcześniej, by móc przygotować kort (zgodnie z regulaminem kortów) i rozpocząć 
spotkanie zgodnie z planem gier. W przypadku, gdy kort jest wolny i przygotowany 
do gry, jeżeli któryś z zawodników nie stawi się w ciągu 15-tu minut, zostaje 
zdyskwalifikowany, a wynik spotkania zapisuje się jako walkower. Rozegranie meczu 
po spóźnieniu przekraczającym 15 minut, możliwe jest tylko, gdy wyrazi na to zgodę 
oczekujący przeciwnik i Sędzia Naczelny/Organizator. Spóźnienie się powyżej 15-tu 
minut i nie rozegranie meczu skutkuje za pierwszym razem otrzymaniem przez 
zawodnika zdyskwalifikowanego ostrzeżenia. Każda następna tak sytuacja powoduje, 
iż zawodnik musi odbyć karencję jednego turnieju tzn. zostaje zawieszony na jeden 
turniej. Oddanie drugiego i każdego następnego meczu walkowerem z innych 
przyczyn, niż kontuzja powoduje, iż nie są naliczone punkty do klasyfikacji ogólnej 
Grand Prix za dany turniej. Każdy zawodnik zobowiązany jest do dwóch gier 
singlowych jednego dnia, bądź trzech deblowych, pomiędzy którymi otrzymuje 
adekwatny w stosunku do długości meczu, czas na odpoczynek. Zawodnik może 
rozegrać jednego dnia więcej niż dwie gry singlowe lub trzy deblowe, jeżeli się na nie 
zgodzi. Przepis ten nie dotyczy rozgrywek w systemie grupowym.  
 

      12. Sędziowanie 
Mecze odbywają się zgodnie z zasadą każdy sędziuje po swoje stronie. Zawodnicy 
mogą poprosić o arbitraż i ocenę śladu piłki Sędziego Naczelnego lub w przypadku 
jego braku na korcie, jeśli obaj się zgodzą, osobę trzecią. Jednak w tej sytuacji decyzja 
wydana przez tę osobą jest ostateczna i niepodważalna. Zaś prawo do wydania decyzji 
związaną z interpretacją przepisów przysługuje wyłącznie Sędziemu Naczelnemu. Na 
dany mecz może zostać wyznaczony przez Sędziego Naczelnego, Sędzia Główny, 
którego decyzje, co do faktów na korcie są niepodważalne. Zmiany decyzji Sędziego 
Głównego związanej z interpretacją przepisów może dokonać wyłącznie Sędzia 
Naczelny wezwany na kort.  
 

13. Zachowanie się na korcie 
Zawodnicy oraz osoby im towarzyszące, za które biorą odpowiedzialność zobowiązani 
są do zachowywania się w zgodzie z regulaminem kortów, niniejszym regulaminem 
oraz Kodeksem postępowania zawodnika PZT. 
 



14. Odpowiedzialność 
Każdy zawodnik przystępuje do turnieju dobrowolnie i ponosi odpowiedzialność za 
poniesione kontuzje w czasie gry, czy zniszczony sprzęt. W przypadku osób 
niepełnoletnich odpowiedzialność ta przechodzi na ich opiekunów. Za rzeczy 
pozostawione na kortach organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 
 

      15. Gra podwójna 
Wszystkie punktu, w których nie ma rozróżnienia i wyszczególnienia na turnieje gry 
pojedynczej i podwójnej odnoszą się do obu turniejów. 
 

      16. Kalendarz turniejowy 
Do klasyfikacji zaliczane są turnieje w grze pojedynczej i podwójnej organizowane 
przez Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe na kortach tenisowych przy ul. 
Warszawskiej 80 w Sochaczewie, hali MOSiRu oraz hali ZSRCKU w Sochaczewie 
(„Ogrodnik”). Do klasyfikacji zaliczane są również turnieje organizowane w Iłowie i 
Teresienie, lecz na nich niniejszy regulamin obowiązuje jedynie w punkcie 17-tym, o 
pozostałych regulacjach turniejowych decydują organizatorzy turniejów w Iłowie i 
Teresinie. Kalendarz turniejów jest ogólnie dostępny i publikowany na stronie 
internetowej: www.tenissochaczew.pl . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zmiany kalendarza w trakcie trwania sezonu. 
 

      17. Punktacja 
Wszystkie turnieje tenisowe wliczane do klasyfikacji Grand Prix są punktowane 
według następującej tabeli: 

  Miejsce 
Ranga 1 2 3.- 4 5. - 8 9. - 16 17. - 32  33. - 64 
Turnieje mistrzowskie  130 90 64 48 32(24) 24 12 
Turnieje zwykłe 100 64 48 32 24(12) 12 8 

Za przegrany mecz w pierwszej rundzie zawodnik otrzymuje jeden punkt.  
a) w przypadku, gdy zawodnik ma pierwszą rundę wolną i zaczyna swój udział od 
następnej rundy, a przegra swoje spotkanie otrzymuje jeden punkt.  
b) w przypadku, gdy zawodnik ma pierwszą rundę wolną, a mecz następnej rundy 
wygrał walkowerem otrzymuje punkty, tak jakby spotkanie zostało rozegrane. 
c) w przypadku, gdy zawodnik w pierwszej rundzie wygra walkowerem, a przegra 
mecz drugiej rundy otrzymuje jeden punkt, ale jeżeli w drugiej rundzie i każdej 
następnej wygra walkowerem, otrzymuje punkty, tak jakby spotkanie zostało 
rozegrane. 
d) w grze podwójnej każdy z zawodników otrzymuje 50% punktów (punkty dzielone 
są po równo). 
Prowadzona jest osobna klasyfikacja w grze pojedynczej i osobna w grze podwójnej. 
 

      18. Interpretacja regulaminu 
Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom i Sędziemu 
Naczelnemu. Kwestie nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są w oparciu o 
Regulamin Turniejowy PZT, Przepisy gry w tenisa PZT, Kodeks postępowania 
zawodnika PZT, Procedury i obowiązki sędziego PZT. Prawo do interpretacji 
niniejszych dokumentów przysługuje organizatorom i Sędziemu Naczelnemu. 
Niniejszy regulamin nie obowiązuje w rozgrywkach młodzieżowych oraz w 
Sochaczewskiej Lidze Tenisowej. 


