KLUB SPORTOWY “BRONEK” ZLP
CHICAGO, ILLINOIS

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
„DZIENNIKARZE VS. LEKARZE”
CHICAGO, IL

REGULAMIN
&1
Turniej Tenisa Ziemnego „Dziennikarze vs. Lekarze” jest amatorskim turniejem tenisowym dla
dziennikarzy i lekarzy zorganizowanym po raz pierwszy w roku 2012 z okazji XX-lecia
działalności Klubu Sportowego (KS) „Bronek” działającego przy Związku Lekarzy Polskich
(ZLP) w Chicago.
&2
Organizatorem Turnieju jest dr Bronisław Orawiec – Honorowy Prezes Związku Lekarzy
Polskich w Chicago, prezes Klubu Sportowego „Bronek” ZLP w Chicago. Patronat mogą
sprawować organizacje polonijne, urzędy, firmy państwowe i prywatne oraz biznesy.
&3
Celem turnieju jest upowszechnianie gry w tenisa ziemnego, propagowanie zdrowego,
sportowego stylu życia, kontynuowanie tradycji turnieju „Dziennikarze vs. Lekarze” oraz
podtrzymywanie i nawiązywanie więzi koleżeńskich.
&4
Prawo startu w turnieju mają dziennikarze i 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).
&5
Przewiduje się rozgrywanie meczy singlowych i deblowych. Drużynę „Dziennikarzy” stanowi
4 zawodników i 2 zawodniczki. Podobnie, w drużynie „Lekarzy” będzie 4 zawodników
i 2 zawodniczki. Każdy z zawodników drużyny „Dziennikarzy” rozegra po jednym meczu
z zawodnikiem z drużyny „Lekarzy”. Zawodnik wygrywający otrzymuje 1 punkt dla drużyny.
Podobnie w grach deblowych, wygrywający debel otrzymuje 1 punkt dla drużyny. Ilość
zdobytych punktów jest zsumowana i wygrywa drużyna, która uzyskała większą ilość punktów.
Odpowiedzialnym za selekcję zawodników w drużynie jest kapitan, który ustala
kolejność/rozstawienie swoich zawodników w drużynie („ranking”). Podstawą rozstawień
zawodników w drużynie „Lekarzy” są wyniki z lat ubiegłych.

&6
Zawody są rozgrywane zgodnie z regulaminem Amerykańskiego Związku Tenisowego (United
States Tennis Association, USTA). Turniej rozgrywany jest do dwóch wygranych setów. Przy
stanie 6:6 w secie obowiązuje dogrywka („tie break”). Mecze sędziowane są przez osoby grające.
W przypadkach problemowych na korcie ostateczną decyzję podejmuje organizator turnieju.
&7
Okres oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut od godziny rozpoczęcia gry. Po tym czasie
może nastąpić dyskwalifikacja zawodnika (skrecz). Rozgrzewka trwa 10 minut. W przypadku
trzeciego seta obowiązuje 10 minutowa przerwa.
&8
Miejscem turnieju są korty tenisowe Lions Park, Prospect Heights. Miejsce turnieju albo
poszczególnych meczów może ulec zmianie. Dowiedzenie się o miejscu gry należy do
obowiązku 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
rozpoczęcia oraz zakończenia turnieju należy do obowiązku uczestnika turnieju.
&10
Prawo wniesienia protestu ma kapitan drużyny. Pisemne protesty należy przesyłać pod adres
organizatora zawodów: Bronisław Orawiec, 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 dla obydwu drużyn. Puchary otrzymują kapitanowie drużyn.
Kapitanem drużyny „Dziennikarzy” jest red. Piotr Dąbrowski, natomiast kapitanem drużyny
„Lekarzy” jest dr. Bronisław Orawiec.
&13
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu.
Opracował oraz uaktualnił
dr Bronisław Orawiec
Chicago, 7 lipca 2018 r.
Zatwierdzone przez kapitanów drużyn:
Red. Piotra Dąbrowskiego i dr. Bronisława Orawca

