
POLISH EMPLOYERS’ CUP 2011 
 

DEBLOWY TURNIEJ TENISOWY PRACODAWCÓW  
 
 

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO 
 
 
I. UCZESTNICY 

 

1. W turnieju mogą uczestniczyd członkowie zarządów, rad nadzorczych, właściciele oraz kadra 

menadżerska przedsiębiorstw. Partner deblowy zgłoszony do udziału nie musi spełniad 

powyższego kryterium. Obaj uczestnicy nie mogą byd trenerami lub instruktorami tenisa 

ziemnego oraz zawodnikami, grającymi w rozgrywkach Polskiego Związku Tenisowego lub 

związku innego kraju, w ostatnich 10 latach. 

 

2. Turniej podzielony jest na grupy: żeoskie (do utworzenia grupy żeoskiej niezbędnym jest 

zgłoszenie minimum 3 par)  i męskie. Pary mieszane męsko - żeoskie grają w rozgrywkach 

męskich. 

 

II.  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU  

1. Uczestnicy zgłaszają się do turnieju parami lub pojedynczo, wówczas organizator pomaga 

przy zestawieniu pary. Zawodnicy  muszą spełniad warunki  zawarte w pkt I. 

 

2. Uczestnicy zgłaszają się do turnieju poprzez przesłanie "Karty zgłoszenia uczestnictwa"   

do Pracodawców RP do dnia 15 czerwca 2011 r. 

 
3. Warunkiem udziału w turnieju finałowym jest udział w jednym z sześciu turniejów 

regionalnych, których szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Organizatora, 

www.pracodawcyrp.pl .Zawodnicy mają prawo do udziału w dowolnym turnieju regionalnym. 

 

III. ELIMINACJE REGIONALNE 

 

1. Turnieje regionalne poprzedzają turniej finałowy i mają charakter integracji odbywającej się 

w kilku miastach Polski. Wyniki tych turniejów są podstawą do rozstawienia zawodników w 

turnieju finałowym POLISH EMPLOYERS’ CUP.  

2. W zależności od liczby uczestników turnieje regionalne rozgrywane będą   w systemie jedno- 

lub dwudniowym. 

http://www.pracodawcyrp.pl/


3. Organizator turnieju regionalnego ma prawo do indywidualnego ustalenia systemu 

rozgrywek, w zależności od liczby zgłoszonych par. 

4. Zgłoszenia do udziału w turniejach regionalnych uczestnicy kierują do Organizatorów 

turniejów regionalnych. 

5. Organizatorzy turniejów regionalnych przekazują wyniki turniejów w ciągu 5 dni od 

zakooczenia turnieju do Pracodawców RP. 

 

 

IV. ZASADY ROZGRYWEK TURNIEJU  

 

1. Turniej Finałowy odbędzie się w dniach 17 – 19 czerwca 2011 r. na kortach „Arki” w Gdyni.  

2. W Turnieju Finałowym biorą udział zawodnicy zgłoszeni do dnia 15 czerwca 2011 r. i 

zweryfikowani w dniu 17 czerwca 2011 r.,  do godz. 12.00 w Biurze Turnieju.  

3. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Przepisami Gry w Tenisa Polskiego Związku Tenisowego. 

4. Prezydent Pracodawców RP ma prawo zaprosid w ramach tzw. "Dzikiej karty" kilka par spoza 

uczestników turniejów  regionalnych. 

5. Piłki na mecze dostarcza organizator.  

6. Podczas meczów bez sędziów głównych zawodnicy sami sobie sędziują. Ewentualne spory 

rozstrzygad będą sędziowie strefowi. 

7. Zawodnicy mają obowiązek grad w obuwiu przeznaczonym do gry na nawierzchni ceglanej. 

8. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialnośd /oświadczenie na druku 

zgłoszenia.   

9. Sposób przeprowadzenia turnieju finałowego:  

 

I ETAP 

 

Pary zostają rozstawione do grup według następującej kolejności: 

a) Mistrzowie i Wicemistrzowie z poprzedniej edycji , o ile grają w tym samym składzie; 

b) Mistrzowie w turniejach regionalnych;   

c) Wicemistrzowie w turniejach regionalnych. 

 

Organizator poczyni starania, aby w jednej grupie nie było par z tego samego turnieju 

regionalnego. 

 



W danej grupie pary rozgrywają dwa sety od stanu 2:2, przy równości setów rozgrywany jest 

tiebreak do 7. 

O kolejności w grupie decyduje: 

1. ilośd wygranych spotkao,  

2.  stosunek wygranych setów do przegranych setów,  

3.  stosunek wygranych gemów  do przegranych gemów,  

4. bezpośredni pojedynek.  

5. w przypadku dalszej równości dodatkowy tie-break  do 7. 

 

 

II ETAP 

 

Rozgrywany jest w dwóch grupach po 4 pary w każdej, zwycięzcy poszczególnych grup 

rozgrywają finał. System turnieju par żeoskich będzie przeprowadzony w zależności od liczby 

zgłoszeo. 

W przypadku złej pogody organizator zastrzega sobie prawo rozegrania turnieju na innych  

skróconych zasadach. 

Zawodnicy nie zakwalifikowani do gier o „miejsca medalowe” mają możliwośd rozegrania   

„turnieju pocieszenia”, systemem ustalonym po otrzymaniu zgłoszeo chętnych par. 

 
 


