
 

 
V Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów 

 

 
TERMIN:  19-20 stycznia 2013r. 
 
MIEJSCE: Warszawa, ul. Myśliwiecka 4a, Klub Tenisowy Legia, tel. +48226216074, 
http://www.tenislegia.pl/ 
  
TERMIN ZGŁOSZEŃ: najpóźniej do 17 stycznia 2012r., skuteczność późniejszego zgłoszenia 
będzie uzależniona od ilości uczestników.  Zgłoszenia należy kierować do Sędziego 
Naczelnego Tomasza Pazika na adres mailowy:  tpazik@wp.pl 
 
WERYFIKACJA uczestników w Legia Café (na terenie klubu w prawej części trybun):  
godz. 13:00 (mężczyźni OPEN oraz 35+); początek gier godz. 13:30,  
godz. 14:00 (mężczyźni 45+ oraz 55+),  
godz. 15:00 (kobiety OPEN, gry deblowe oraz mikst),  
godz. 15:30 oficjalne otwarcie Turnieju z udziałem przedstawicieli ORA, OIRP oraz partnerów 
i zaproszonych gości 
 
NAWIERZCHNIA: 10 kortów ceglanych 
 
ORGANIZATOR: Komisja Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY: 
adw. Paweł Rybiński, tel. 501 150 732, email: pawel.rybinski@adwokatura.pl 
adw. Monika Rajska, tel.  601 307 601, email: monika.rajska@wp.pl 
adw. Marcin Dackiewicz, tel. 601 242 828, email: dackosz@gmail.com 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: W turnieju mogą wziąć udział adwokaci, radcowie prawni i 
aplikanci, oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych. 
 
KATEGORIE: 
Mężczyźni: kategoria OPEN, 35+, 45+, 55+, gra podwójna (wiek pary nie niższy niż 65 lat) lub 
gra mieszana; 
Kobiety: kategoria OPEN oraz gra mieszana 

  
SYSTEM GIER: Gry odbędą się w systemie pucharowym lub w grupach. Uczestnik turnieju 
może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach.  Kategorie mogą ulec zmianie w 
zależności od ilości zgłoszeń i wieku uczestników.  W sobotę gry turniejowe będą rozgrywane 
w godz. 13:30-22:00.  W niedzielę półfinały i finały zaplanowane są w godz. 12:00-17:00.   
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REGULAMIN: Obowiązują przepisy PZT, wszelkie wątpliwości będzie rozstrzygał Sędzia 
Naczelny.  Turniej zostanie zaliczony do klasyfikacji „atp tenis – gram bo lubię”.  Podczas 
weryfikacji będzie możliwość wykupienia rocznej licencji „atp” na preferencyjnych 
warunkach. 
 
NAGRODY:  Puchary i nagrody za pierwsze i drugie miejsce we wszystkich kategoriach. 
Zakończenie turnieju i rozdanie nagród w niedzielę, godz. 17:00. 
 
WPISOWE: 30 zł aplikanci, 60 zł pozostali uczestnicy, płatne podczas weryfikacji.  Wpisowe 
obejmuje poczęstunek podczas turnieju oraz zaproszenie na Players Party dla jednej osoby. 
  
PLAYERS PARTY:  Legia Café, ul. Myśliwiecka 4a, w sobotę, godz. 20:00. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTNERZY: 
 

  
 

      

      


