
XXXII LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W TENISIE
"LEXUS CUP" - ŻYWIEC 2022

DATA:
16.06 - 19.06.2020 r. (czwartek – niedziela)

MIEJSCE:
Tenis Park Żywiec 1918
ul. Sadowa 26
34-300 Żywiec
tel. 0 501 595 245
www.tenisparkzywiec.pl

KORTY:
7 kortów otwartych z oświetleniem - mączka
3 korty na balonach - dywan

ORGANIZATORZY:
Mariusz Smolik (tel. 504045609)
Adam Dyrda (tel. 601447521) 
Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy (www.pstl.  pl)
POLSKIMED

SPONSORZY:
Naczelna Izba Lekarska
Śląska Izba Lekarska
Lexus
Neuca

PIŁKI:
Tretorn Serie + Control

POCZĄTEK GIER:
czwartek 16.06, godzina 9.00 (nie ma możliwości przekładania meczów na inny dzień i 
godzinę)
finały planowane w sobotę
miksty rozegramy w niedzielę

REKOMENDOWANE HOTELE:
Nie są dostępne pokoje na kortach tenisowych.

Hotele są zarezerowane wstępnie dla naszych uczestników do 15.05. Po tym terminie 
może nie być dostępnych miejsc - prosimy o wcześniejszą rezerwacje.

1) ZAJAZD BESKIDY (~5.5km 10min od kortów autem)
UL.KOPERNIKA 52
34-300 ŻYWIEC, POLAND
recepcja@zajazd-beskidy.pl
www.zajazd-beskidy.pl
Pokoje:
1 osobowy – 150 zł

2 osobowy – 240 zł

3 osobowy - 350 zł

http://www.pstl.org/


Rezerwacji można dokonywać telefonicznie (na hasło lekarze tenis) pod numerem 
502 313 021 lub 33 861 16 15.

2) Hotel Zimnik Luksus Natury **** Hotel Zimnik *** (~10km 15min od kortów autem)
ul. Jaski 14
34-324 Lipowa
Polska
Specjalny cennik dla gości na hasło: "Tenis lekarzy” – 20% rabat na wszystkie pokoje
w zależności od standardu.
Rezerwacji noclegu proszę dokonywać mailem na adres: 
beata.zuziak@zimnik.com.pl
RECEPCJA | REZERWACJA INDYWIDUALNA:
+48 33 860 15 90 lub +48 505 767 177 
e-mail: recepcja@zimnik.com.pl

3) Hotel Żywiecki Medical SPA & Sport i Hotel Żywiecki Business Class (~11km 
20min od kortów autem)
ul. Kępka 3, 34-331 Przyłęków, Polska (dojazd od miejscowości Świnna)
tel. : +48 33 506 50 80
tel. kom. : +48 662 071 471
e-mail: recepcja@hotel-zywiecki.pl
Specjalne ceny od 04.05 na hasło "Tenis lekarze turniej mistrzostwa polski"

BANKIET:
sobota, 18.06.2022 o godzinie 19/20

GRUPY WIEKOWE:
Gra pojedyncza
Panie -  do 45 lat (open), +45, +55, +60
Panowie – do 35 lat (open), +35, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85

Gra podwójna
Panie -  do 45 lat (open), +45, +55
Panowie -  do 45 lat (open), 45-55, 55-65, +65, +75

Mikst (zostanie rozegrany w niedzielę 19.06)
do 100 lat, powyżej 100 lat (suma wieku)

Turniej  pocieszenia (zostanie rozegrany jeżeli pozwoli na to czas) – może zgłosić się 
każdy, kto przegrał pierwszy mecz w drabince (nawet gdy wcześniej miał wolny los).

Dopuszcza się udział w 3 kategoriach (jeden singiel, jeden debel, jeden mikst) oraz w 
turnieju pocieszenia.
Dopuszcza się udział w kategorii wiekowej młodszej niż to wynika z wieku zawodnika.
Istnieje możliwość połączenia grup w przypadku małej liczby zawodników.

ZGŁOSZENIA:
do dnia 10.06 2022 r.  do godziny 23:59 (piątek) mailowo na adres: 
marcinpokrzywnicki90@gmail.com
w mailu proszę podać: grupę wiekową (liczy się rok urodzenia), telefon, aktualny adres 
zamieszkania, przynależność do izby lekarskiej (nazwa izby), posiadaną specjalizację
zgłoszenia do debla i miksta oraz turnieju pocieszenia na miejscu

Losowanie drabinek – 11.06 2022 (sobota)

mailto:beata.zuziak@zimnik.com.pl


Plan gier – pojawi się w dniu 12.06 2022 (niedziela) na stronie www.pstl.pl, w grupie 
,,TENIS-MED” na WhatsApp'ie oraz na profilu PSTL na Facebooku.
Aktualną listę zgłoszeń do turnieju można śledzić w grupie ,,TENIS-MED” na WhatsApp'ie.
Informacja jak dołączyć do tej grupy znajduje się na stronie www.pstl.pl w zakładce 
,,Grupa PSTL WhatsApp”.

 
WPISOWE: 
Płatne na miejscu.

 członek PSTL – 250 zł
 osoba nie będącą członkiem PSTL – 300 zł
 kategorie +80 i starsze zwolnione z opłaty wpisowego

Podczas turnieju - w piątek 17.06 odbędą się wybory kolejnego zarządu PSTL. Tylko 
osoby z opłaconą składką członkowską będą mogły oddać ważny głos. Prosimy o 
obecność.

http://www.pstl.org/
http://www.pstl.org/
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