
Regulamin rozgrywek Polskiej Ligi Tenisa
dla amatorów w sezonie 2023:

I UCZESTNICTWO

1. Rozgrywki Polskiej Ligi Tenisa dla amatorów tenisa w sezonie 2023 rozpoczynają się z dniem
6 stycznia, a kończą 31 grudnia 2023 roku.
Do rozgrywek można dołączyć w każdym momencie, o każdej porze roku, dnia i nocy.

2. Aby dołączyć do rozgrywek należy zarejestrować swój profil na stronie polskaligatenisa.pl oraz
AKTYWOWAĆ LICENCJĘ, która upoważnia do gry; na cały sezon (169 zł) lub jednorazową (39
zł, ważna przez miesiąc).

3. W rozgrywkach może występować każda osoba, bez względu na pochodzenie, płeć, wiek czy
umiejętności gry w tenisa. W tym celu przygotowaliśmy dla Was różne kategorie, odpowiadające
rozmaitym poziomom zaawansowania.

4. Każda licencja jest uniwersalna, tzn. że umożliwia uczestnictwo wszystkich kategoriach
rozgrywek przez cały sezon 2023 oraz upoważnia do gry we wszystkich turniejach tenisowych
dla amatorów na terenie całego kraju.

5. Udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Tenisa jest aktywnie spędzonym czasem w miłym
towarzystwie, mającym być zabawą w połączeniu z realizowaniem sportowej pasji,
doskonaleniem swojej gry oraz poznawaniem wartościowych i ciekawych osób.

6. Polska Liga Tenisa prowadzi rankingi, tabele, wyniki i statystyki dotyczące rozgrywek.

II KATEGORIE

1. W sezonie 2023 rozgrywki Polskiej Ligi Tenisa dla amatorów tej dyscypliny toczą się w ramach
siedmiu różnych kategorii.

2. Grę w poszczególnych kategoriach można dowolnie łączyć na jednym koncie pod warunkiem
spełniania określonych kryteriów uczestnictwa w danej kategorii, tj:

● PUCHAR PLT: kategoria przeznaczona dla wszystkich, bez podziału na kategorie, za
zwycięstwo w każdym turnieju tej kategorii przyznawana jest nagroda gotówkowa o
minimalnej wysokości 500 PLN

● I LIGA: kategoria przeznaczona tylko dla tenisistów rekreacyjnych, bez przeszłości
zawodniczej*

● II LIGA: kategoria przeznaczona dla tenisistów bez przeszłości zawodniczych, tj. osób,
które w domyśle dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tenisem, debiutują w
rozgrywkach Polskiej Ligi Tenisa lub w momencie zapisu na dany turniej mają tzw.
"formę" nie większą niż 50 procent (współczynnik do sprawdzenia w profilu każdego
gracza, wyciągany jest ze stu ostatnich rozegranych meczów danego uczestnika) oraz
wszystkich Pań bez przeszłości zawodniczej, niezależnie od formy. Jednocześnie

https://polskaligatenisa.pl/platnosci/licencja


uczestnicy tej kategorii nie mogą mieć jakiejkolwiek przeszłości zawodniczej i trenerskiej
w tenisie.

● PLT KOBIET: kategoria przeznaczona dla wszystkich Pań bez przeszłości zawodniczej.
● PLT 45+: kategoria przeznaczona dla osób bez przeszłości zawodniczej i trenerskiej

urodzonych przed 1978 rokiem
● DEBLE: kategoria, w której przynajmniej jedna osoba z pary jest amatorem
● MIKSTY: kategoria, w której parę tworzą dwie osoby różnej płci, a przynajmniej jedna

osoba z pary jest amatorem

III TURNIEJE

1. Rozgrywki Polskiej Ligi Tenisa w każdej kategorii podzielone są na pojedyncze turnieje.

2. Turnieje mogą odbywać się w Polsce jak i poza granicami naszego kraju podczas
zagranicznych wyjazdów integracyjnych naszej społeczności, np. PLT Italian Camp w marcu
2023 roku.

3. Turnieje w każdej kategorii zwyczajowo trwają jeden dzień, rzadziej są dwudniowe.

4. Polska Liga Tenisa nie jest organizatorem turniejów, a jedynie Federacją w ramach której
toczą się rozgrywki.

5. Organizatorem poszczególnych turniejów Polskiej Ligi Tenisa mogą być zarówno: kluby
tenisowe, organizacje, stowarzyszenia lub osoby prywatne chcące podjąć się organizacji
turniejów - ZORGANIZUJ TURNIEJ.

6. Lista najbliższych turniejów dla poszczególnych kategorii wraz z ich terminem, miejscem
rozgrywania, limitem miejsc, szczegółowymi informacjami oraz ustalonymi godzinami
rozgrywania danego turnieju dostępne są na stronie www.polskaligatenisa.pl w zakładce
"szczegóły" danego turnieju.

7. Zapisy na poszczególne turnieje prowadzone są tylko i wyłącznie przez stronę
www.polskaligatenisa.pl.

8. Zapisy rozpoczynają się z dniem publikacji danego turnieju i kończą w momencie zapełnienia
listy zgłoszeń lub na dwa dni przed datą rozpoczęcia turnieju (prosimy nie zwlekać z zapisami,
limity miejsc często bardzo szybko i zupełnie znienacka się zapełniają).

9. Turnieje najczęściej (98 procent wszystkich turniejów) podzielone są na fazę grupową i fazę
pucharową i rozgrywane w Formule PLT 2019, dzięki czemu każdy uczestnik na danym turnieju
ma zagwarantowane minimum dwa, trzy lub więcej spotkań niezależnie od osiąganych wyników.

10. Turnieje mogą odbywać się również od początku w ramach fazy pucharowej (jest to bardzo
rzadko spotykane), pod warunkiem rozgrywania meczów na pełnym dystansie meczowym, tj. do
sześciu gemów z zachowaniem dwupunktowych przewag.

11. Turnieje w których udział bierze mniej niż 6 osób, rozgrywane są zawsze systemem
kołowym, tj. każdy z każdym.

https://polskaligatenisa.pl/zglos-turniej


12. Organizator turnieju każdorazowo wyszczególniony jest w szczegółach danego turnieju wraz
z numerem kontaktowym i odpowiada za fachową obsługę gracza.

13. Obowiązkiem Organizatora jest promocja turnieju, zagwarantowanie dostępności kortów,
sprawny przebieg zawodów zgodny z obowiązującym Regulaminem Polskiej Ligi Tenisa,
zapewnienie sportowej i miłej atmosfery podczas trwania rozgrywek oraz pomocy w przypadku
nowych graczy.

14. Organizator po spełnieniu wymogów określonych w punkcie otrzymuje wynagrodzenie za
prowadzenie turnieju na podstawie liczby uczestników biorących udział w turnieju oraz umowy
wiążącej go z Polską Ligą Tenisa.

15. Organizatorem turnieju Polskiej Ligi Tenisa może być każdy z Was.

IV LOSOWANIA GRUP, ROZSTAWIENIA, PLANY I SYSTEMY GIER

1. Losowania grup w Polskiej Lidze Tenisa zawsze są transparentne i dopilnowane przez PLT,
a terminarz i system gier publikowany jest najpóźniej w przeddzień turnieju na stronie
www.polskaligatenisa.pl w "szczegółach" danych zawodów.

2. W kategoriach: Puchar PLT, 2. Liga, Deble i Miksty mogą obowiązywać rozstawienia
geograficzne (tak aby osoby z jednego miasta/regionu nie grały ze sobą już na etapie fazy
grupowej, o ile to możliwe).
a) Do każdej grupy przed losowaniem automatycznie przypisany jest jeden uczestnik spośród
najwyżej notowanych graczy biorących udział w danym turnieju
b) W miesiącach styczeń-marzec obowiązują rozstawienia na podstawie aktualnego Rankingu
Wszechczasów Polskiej Ligi Tenisa
c) W miesiącach kwiecień-grudzień obowiązują rozstawienia na podstawie aktualnego Rankingu
Krajowego sezonu 2023
d) W przypadku gdy na liście zgłoszeń danego turnieju, liczba graczy notowanych w danym
rankingu jest mniejsza od liczby grup turniejowych, rozstawiane są tylko osoby notowane w
rankingu

3. W kategoriach: 1. Liga, PLT Kobiet oraz PLT 45+ zawsze obowiązują rozstawienia na
podstawie rankingów Polskiej Ligi Tenisa.

4. Dokładny system gier każdego turnieju wraz z terminarzem publikowany jest na stronie
www.polskaligatenisa.pl najpóźniej w przeddzień jego rozpoczęcia.

5. W turniejach, w których liczba grup w danej kategorii wynosi: dwa, cztery, osiem, szesnaście
lub trzydzieści dwa, awans do fazy pucharowej zawsze uzyskuje po dwóch najlepszych graczy
z każdej grupy, a faza pucharowa determinowana jest na krzyż, tj. w pierwszej rundzie fazy
pucharowej zwycięzca grupy A spotyka się z drugim graczem z grupy B, kolejną parę tworzą
zwycięzca Grupy C z drugim graczem z grupy D itd.

6. W turniejach, w których łączna liczba grup nie jest potęgą liczby 2, drabinka fazy pucharowej
determinowana jest na podstawie tabeli zbiorczej fazy grupowej spośród graczy premiowanych
awansem na podstawie systemu gier opublikowanego i określonego w przeddzień zawodów na
stronie www.polskaligatenisa.pl (zakładka "grupy"), np. awans do fazy pucharowej może uzyskać



po dwóch najlepszych graczy z każdej grupy oraz dodatkowo najlepsi gracze z trzecich miejsc
w grupach.

7. System strony Polskiej Ligi Tenisa niezależnie od systemu gier obowiązującego na dany
turniej, automatycznie wygeneruje dalszą rozpiskę gier i drabinkę meczów fazy pucharowej po
wpisaniu przez Organizatora wszystkich wyników meczów grupowych.

8. Turnieje, w których udział bierze mniej niż sześć osób rozgrywane są systemem kołowym, tj.
każdy z każdym, a o zwycięstwie decyduje liczba uzyskanych punktów meczowych.

V MECZE

1. Zdecydowana większość turniejów Polskiej Ligi Tenisa (98 procent) odbywa się wedle
znakomicie przyjętej przez uczestników formuły PLT 2019. Mecz toczy się według powszechnie
obowiązujących zasad gry w tenisa, do dwóch wygranych setów przez danego gracza, ale seta
wygrywa gracz który jako pierwszy zdobędzie swój czwarty gem. Przy stanie 3:3 w gemach
rozgrywany jest tie-break do 7. zdobytego punktu przez danego gracza (z zachowaniem
dwupunktowych przewag). Przy stanie 40:40 w gemie decydujący jest tzw. ,,złoty punkt",
a stronę na którą zostanie posłana piłka wybiera serwujący. Ewentualny trzeci set to super
tie-break do 10. zdobytego punktu przez danego gracza (z zachowaniem dwupunktowych
przewag).

2. Niektóre turnieje Polskiej Ligi Tenisa mogą być po uprzedniej informacji rozgrywane na pełnym
dystansie, do sześciu wygranych gemów i z zachowaniem przewag, a stosowna informacja
zawarta musi zostać w szczegółach danego turnieju przed rozpoczęciem zapisów.

VI PUNKTACJE I KOLEJNOŚĆ

1. Mecze fazy grupowej i pucharowej punktowane są do poszczególnych tabel oraz
całosezonowych rankingów Polskiej Ligi Tenisa wedle następującej punktacji:

● Zwycięstwo 2:0 to 4 punkty do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
● Zwycięstwo 2:1 to 3 punkty do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
● Przegrana 1:2 to 1 punkt do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
● Przegrana 0:2 to 0 punktów do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.

2. Kolejność w tabelach grupowych oraz rankingach determinowana jest w pierwszej kolejności
na podstawie liczby uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym
miejscu decydują kolejno:
a) bilans gemów z wyłączeniem super tie-breaków
b) większa liczba gemów wygranych (np. stosunek gemów 21:19 > 18:16).
c) miejsce w rankingu krajowym

VII RANKINGI

1. W sezonie 2023 prowadzone są ogólnopolskie oraz regionalne rankingi we wszystkich
kategoriach mające na celu wyłonić i uhonorować najlepszych tenisistów w poszczególnych
ligach na koniec sezonu 2023 podczas uroczystej Gali Mistrzów PLT. Gala odbędzie się dwa



tygodnie po ostatnim turnieju w sezonie, a jej lokalizacja zostanie podana w drugiej połowie
sezonu.

2. Klasyfikacje rankingowe prowadzone i liczone są automatycznie po każdym rozegranym
meczu i aktualizowane na stronie www.polskaligatenisa.pl.

3. Punkty zdobyte przez cały sezon są przypisane do Gracza, a nie do kategorii. To oznacza, że
każda osoba może łączyć przez cały sezon grę w kilku kategoriach singlowych, a jej punkty będą
sumowane.

4. Turnieje deblowe i mikstowe mają oddzielną klasyfikację rankingową, a punkty zdobyte przez
uczestników w tych turniejach liczą się tylko i wyłącznie do rankingu wszech czasów, rankingu
deblowego oraz rankingu par deblowych.

5. W sezonie 2023 obowiązują także dodatkowe gratyfikacje punktowe, tzw. wagi punktów:
a) punkty zdobyte w najważniejszych turniejach sezonu: Finałach Zimowych Mistrzostw PLT,
Finałach Wiosennych Mistrzostw PLT, Finałach Letnich Mistrzostw PLT, Finałach Mistrzostw PLT
na trawie oraz w Finałach Jesiennych Mistrzostw Polski mnożone są razy pięć
b) punkty zdobyte w turniejach Pucharu PLT mnożone są razy trzy
c) punkty zdobyte w turniejach 1. Ligi mnożone są razy dwa

6. W pozostałych turniejach, w których Organizator zapewnia dodatkową pulę nagród
gotówkowych w wysokości minimum 1 000 złotych w danej kategorii, waga punktów jest
podnoszona o jeden stopień za każde 1 000 złotych przewidziane w gotówce, ale łączna suma
wagi punktów danego turnieju nie może być większa niż 3.

7. Do rankingów krajowych i ligowych w grze singlowej w sezonie 2023 liczyć się będzie 16
najlepszych turniejów danego gracza pod względem liczby zdobytych punktów w
poszczególnych turniejach, które na bieżąco będą sumowane. Gracze którzy planują dużo grać
w turniejach PLT w sezonie 2023 będą mieli zatem handicap w postaci "odpadających
najsłabszych turniejów".

8. Do rankingu wszech czasów zawsze zaliczane są wszystkie wyniki uzyskane w turniejach
Polskiej Ligi Tenisa.

VIII CYKLE I OGÓLNOPOLSKIE FINAŁY MISTRZOSTW POLSKI PLT 2022

1. W sezonie 2023 każdy rozgrywany turniej jest automatycznie turniejem eliminacyjnym danego
cyklu: Zimowych Mistrzostw Polski PLT (turnieje rozgrywane od 6 stycznia do 12 marca),
Wiosennych Mistrzostw Polski PLT (turnieje rozgrywane od 25 marca do 11 czerwca), Letnich
Mistrzostw Polski PLT (turnieje rozgrywane od 24 czerwca do 27 sierpnia) lub Jesiennych
Mistrzostw Polski PLT (turnieje rozgrywane od 9 września do 10 grudnia).

2. Bezpośredni awans lub rozstawienia (w zależności od kategorii) do najbardziej prestiżowych
turniejów w polskim tenisie amatorskim, tj. Finałów Mistrzostw Polski PLT, które rozgrywane będą
kolejno w: Warszawie (18-19 marca), Szczecinku (16-18 czerwca), Gdyni (2-3 września) oraz
Chorzowie/Katowicach (15-17 grudnia) uzyska po czterech najlepszych graczy z każdego
turnieju eliminacyjnego zaliczanego do danego cyklu.



3. Losowanie grup Finałów Mistrzostw Polski PLT odbywa się w ostatni wtorek przed datą
Mistrzostw i jest transparentne oraz transmitowane na żywo na Facebooku Polskiej Ligi Tenisa
oraz kanale YouTube. Oprócz rozstawień na podstawie rankingu, w Finałach Mistrzostw Polski
PLT obowiązują dodatkowo rozstawienia geograficzne, tak aby gracze z tego samego regionu
Polski nie spotkali się ze sobą już na etapie fazy grupowej.

4. Zgłoszenia do kwartalnych Finałów Mistrzostw Polski PLT na kategorie 1. Liga i 2. Liga
wymagają uzyskania awansu.

5. Zapisy na pozostałe kategorie, tj. PLT 45+, PLT Kobiet oraz gry podwójne są otwarte dla
wszystkich, a dotarcie do półfinału w poprzedzających Finały turniejach danego cyklu gwarantuje
dodatkowe rozstawienie.

6. W rozgrywkach Pucharu PLT nie ma podziału na cykle ani kwartalnych Finałów tej kategorii,
ale amatorzy tenisa poprzez udział i zajęcie miejsca w półfinale tej kategorii również mogą
zakwalifikować się i uzyskać awans do kwartalnych Finałów ligowych.

IX NAGRODY

1. Polska Liga Tenisa świadczy nagrody pieniężne i rzeczowe najlepszym graczom każdej
kategorii na koniec sezonu 2023:
- zwycięzcy klasyfikacji generalnej Pucharu PLT
- trzem najlepszym graczom klasyfikacji generalnej 1. Ligi (amatorzy)
- trzem najlepszym graczom klasyfikacji generalnej 2. Ligi (początkujący amatorzy)
- trzem najlepszym graczom klasyfikacji generalnej PLT Kobiet (amatorki)
- trzem najlepszym graczom klasyfikacji generalnej PLT 45+ (amatorzy urodzeni do 1978 roku)
- trzem najlepszym graczom klasyfikacji deblowej
- najlepszej parze deblowej
- najlepszej parze mikstowej
- najlepszemu debiutantowi sezonu 2023 (na podstawie rankingu krajowego)
- najaktywniejszemu tenisiście sezonu 2023 (na podstawie liczby rozegranych turniejów)
- najlepszemu młodemu tenisiście sezonu 2023 (na podstawie rankingu, osoby urodzone
w latach 2004-2013)
- najlepszemu organizatorowi turniejów PLT w sezonie 2023 (na podstawie łącznej liczby graczy
biorącej udział w turniejach organizowanych przez dany klub
tenisowy/organizację/stowarzyszenie/osobę prywatną)
- najlepszemu Typerowi turniejów Polskiej Ligi Tenisa (konkurs prowadzony przez cały sezon na
grupie Polska Liga Tenisa - Społeczność)
- autorowi najlepszego zagrania sezonu (wybrany w konkursie w grudniu 2023 roku)
- najlepszemu tenisiście bez podziału na kategorie (wybrany w konkursie w grudniu 2023 roku)

2. Dla zwycięzców kategorii singlowych w sezonie 2023 (Puchar PLT, 1. Liga, 2. Liga, PLT 45+,
PLT Kobiet) przewidziano 10 tysięcy złotych w gotówce.

3. Na każdym turnieju Polskiej Ligi Tenisa w sezonie 2023 dwóch najlepszych graczy w każdej
kategorii otrzymuje od Organizatora pamiątkowe statuetki/puchary/grawerowane dyplomy wraz
z zawartą informacją o dacie, miejscowości i kategorii w której rozgrywane były zawody.



4. Ewentualne dodatkowe nagrody na poszczególne turnieje Polskiej Ligi Tenisa pozostają
każdorazowo w gestii Organizatora (tj. klubu, stowarzyszenia lub osoby prywatnej) i publikowane
są przez niego w szczegółach danego turnieju.

5. Wiosną 2023 roku rozdział "nagrody" czeka nowelizacja. Docelowo od drugiej części sezonu
nagrody finansowe powinny być na wszystkich turniejach PLT.

X PIŁKI

1. Organizator każdego turnieju ma obowiązek zapewnić Graczom na każdy mecz po cztery piłki.

2. Piłki wymieniane są na nowe po każdych dwóch meczach rozegranych na danym korcie.

3. Mecze finałowe zawsze należy grać całkowicie nowymi piłkami.

4. W okresie styczeń-marzec 2023 oficjalną piłką Polskiej Ligi Tenisa jest piłka Black Code
Ultimate.

XI PROCEDURA POGODOWA

1. Turnieje rozgrywane w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień zawsze odbywają
się na kortach zadaszonych, a opady deszczu nie mają wpływu na ich przeprowadzenie.

2. Turnieje zaplanowane na kortach otwartych, w miesiącach; kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień, październik, których rozegranie uniemożliwia pogoda podlegają kolejno
następującym procedurom.

3. W przypadku gdy warunki atmosferyczne lub prognozy pogody nie dają szans rozegranie
turnieju na minimum 24 godziny lub więcej przed jego rozpoczęciem:
a) decyzję o przełożeniu turnieju na inny termin podejmuje Organizator
b) nowy termin turnieju wyznaczony zostaje przez Organizatora w momencie podjęcia decyzji
o jego przełożeniu oraz przekazany uczestnikom i opublikowany na stronie
www.polskaligatenisa.pl
c) nowym terminem turnieju jednodniowego może być dowolny dzień ustawowo wolny od pracy,
lecz nie późniejszy niż 21 dni od pierwotnej daty turnieju
d) nowym terminem turnieju dwudniowego mogą być dwa dowolne następujące po sobie dni
ustawowo wolne od pracy, ale ich termin nie może być późniejszy niż 21 dni od pierwotnie
planowanej daty turnieju
e) zapisy poszczególnych uczestników podtrzymują moc, a lista zgłoszeń może zostać ponownie
otwarta wraz z powiększeniem limitu uczestników

4. W przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają rozegranie turnieju w dniu zawodów
lub bezpośrednio na mniej niż 24 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem, zaplanowany
turniej podlega następującej procedurze. Wybierany jest pierwszy możliwy wariant z poniżej
podanych:
a) turniej decyzją Organizatora może zostać przeniesiony tego samego dnia na obiekt tenisowy
z zadaszeniem zarówno przed jego startem jak i w trakcie trwania turnieju jeśli warunki
atmosferyczne uniemożliwiają jego kontynuację na kortach otwartych
b) turniej decyzją Organizatora może zostać przeniesiony na inny obiekt tenisowy w obrębie do
20 kilometrów od nominalne wskazanego miejsca jego rozegrania



c) turniej może zostać przeniesiony lub dokończony na następny dzień, jeśli ten jest dniem
ustawowo wolnym od pracy
d) turniej decyzją Organizatora za zgodą wszystkich uczestników aktywnych w turnieju (tj.
graczy, którzy nie odpadli z turnieju) może zostać dokończony w innym terminie, ale nie
późniejszym niż pięć dni od dnia, w którym pogoda uniemożliwiła przeprowadzenie zawodów.
e) Organizator w przeciągu 120 minut od momentu w którym pogoda uniemożliwiła grę,
wyznacza nową datę rozegrania lub kontynuacji turnieju na dzień ustawowo wolny od pracy, ale
nie późniejszy niż 21 dni od pierwotnej daty turnieju

5. Zapisy uczestników na dany turniej podtrzymują moc, jednak w przypadku kolizji terminów lub
niemożności stawienia się na dany turniej w nowym terminie który został odwołany przed jego
rozpoczęciem, uczestnik ma 48 godzin na przesłanie mailowo na adres
kontakt@polskaligatenisa.pl informacji o przeniesieniu wpisowego na inny wybrany przez siebie
turniej.

XII ZASTRZEŻENIA I WYKLUCZENIA

1. Udział w turniejach Polskiej Ligi Tenisa jest świadomy i dobrowolny.

2. W przypadku gdy na liście zgłoszeń na daną kategorię na 72 godziny przed rozpoczęciem
turnieju znajdują się mniej niż 3 osoby, organizator zastrzega sobie prawo do dokooptowania
tych osób do innej rozgrywanej tego samego dnia na tym samym obiekcie kategorii pod
warunkiem spełniania wymogów regulaminowych danych uczestników do gry w tej kategorii.

3. Osoby, które notorycznie łamią przepisy gry fair-play, np. obrażają innych, wyśmiewają
słabszych, są agresywne, oszukują, masowo oddają walkowery itd. - mogą zostać
zdyskwalifikowane przez Organizatora w trakcie trwania turnieju bądź zawieszone
w rozgrywkach na czas określony lub nieokreślony.

4. Uczestnik w przypadku choroby lub innej przypadłości losowej ma prawo wycofać się z
turnieju i zostać usunięty z listy uczestników turnieju najpóźniej na 72 godziny przed jego
rozpoczęciem celem uniknięcia wpisania walkowerów po uprzednim poinformowaniu
Organizatora.

5. Zwrot wpisowego za udział w turnieju przysługuje tylko w przypadku poświadczenia choroby
przestawionego na minimum trzy dni przed turniejem.

6. Dopuszcza się możliwość udziału danego gracza jednego dnia w maksymalnie jednej kategorii
singlowej i jednej kategorii gier podwójnych.


