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REGULAMIN CYKLU  

RANKINGOWYCH TURNIEJÓW DEBLOWYCH 2022 

 

 

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

Cykl Rankingowych Turniejów Deblowych zostanie rozegrany na kortach Kaliskiego Towa-

rzystwa Tenisowego przy ul. Łódzkiej 19, w okresie od maja do października 2022 roku 

(dokładne daty zostaną podane na stronie internetowej KTT). 

 

ORGANIZATORZY 

Organizatorem Cyklu jest Kaliskie Towarzystwo Tenisowe. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

Ustala się wpisowe do turnieju deblowego w wysokości 60 zł dla członków KTT, 50 zł dla 

członków KTT do 21 roku życia oraz 70 zł dla osób niezrzeszonych i 60 zł dla osób niezrze-

szonych  do 21 roku życia. 

 

RODZAJE TURNIEJÓW 

 

I. „TURNIEJ LOSOWANY” 

Do turnieju zawodnicy zgłaszają się pojedynczo. Pary deblowe zostaną utworzone poprzez 

losowanie przy zachowaniu zasady: zawodnik z grupy silniejszej – zawodnik z grupy słabszej. 

O podziale na grupy decyduje organizator.  

 

II. „TURNIEJ DOBIERANY” 

Do turnieju zgłaszają się gotowe pary, utworzone przy zachowaniu poniższych zasad. 

 

Uczestnicy rozgrywek ligowych: 

• Zawodnik I ligi – zawodnik III ligi lub niższej 

• Zawodnik II ligi – zawodnik II ligi lub niższej 
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Zgłoszenia dla osób spoza ligi KTT: 

• W przypadku nowych osób, nie uczestniczących wcześniej w rozgrywkach KTT,  

z automatu przypisywani są oni jako zawodnicy pierwszoligowi. 

• W pozostałych przypadkach o „przydziale” do ligi decyduje organizator. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

System rozgrywania meczy uzależniony jest od ilości zgłoszeń do poszczególnych turniejów, a 

o jego wyborze decyduje organizator. O systemie rozgrywania turnieju, organizator  

poinformuje przed rozpoczęciem zmagań.  

 

O kolejności w grupie decyduje mecz lub mecze bezpośrednie między zainteresowanymi 

stronami (tj. parami, które mają tyle samo punktów na koncie). 

 

SYSTEM RANKINGOWY 

Na klasyfikację końcową składa się suma punktów za wszystkie turnieje deblowe.  

 

Ranga  

turnieju 

Zajęta pozycja w turnieju 

1 2 3 4 5 6 7 8 

do 8 par * 70 55 45 35 25 20 15 10 

do 12 par ** 80 65 55 45 35 30 20 15 

do 16 par *** 90 75 65 55 45 35 30 25 

powyżej 16 par **** 100 85 75 65 55 45 40 35 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Z chwilą rozpoczęcia poszczególnych turniejów wszelkie protesty dotyczące regulami-

nu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane. 

2.  O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, jak i jego interpretacji de-

cyduje organizator. 

3.  W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu 

rozgrywania turnieju. 
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4.  Każdy uczestnik turnieju, biorąc w nim udział, wyraża tym samym zgodę  

na upublicznienie swojego wizerunku w materiałach i relacjach zrealizowanych  

na rzecz Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego. 

 

 

 

 


