
Ogólnopolski Turniej Tenisa Lekarzy „Psychomedic Cup”

Warszawa 2022

DATA:
11.11. - 13.11.2022 r. (piątek – niedziela)
MIEJSCE:
WTS DeSki Klub Sportowy
ul. Zaruskiego 8
00-468 Warszawa
https://deski.org/
KORTY:
4 korty o nawierzchni twardej w hali
ORGANIZATORZY:
Psychomedic Warszawa
Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy ( www.pstl.     pl)
Artur Barlik (tel. 604870432)
DYREKTOR TURNIEJU: Aneta Budzałek
SĘDZIA NACZELNY TURNIEJU: Filip Stypa 
SPONSORZY Główni:
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Psychomedic
Orion Pharma
Celon Pharma
Actavis
Aristo
PIŁKI:
Tretorn Serie + Control (oficjalne piłki PSTL)
POCZĄTEK GIER:
piątek, godzina 9.00
Proponowane Hotele:
Hotel  Łazienkowski,  ul.  29 listopada 3B, 00-465  Warszawa (na hasło „turniej  tenisa
lekarzy” niektóre pokoje ze zniżką, zarezerwowanych jest  30 miejsc w pokojach 1 i 2
osobowych,  miejsca zarezerwowane są wstępnie,  należy potwierdzić  rezerwację  do
dnia 03.11.); Hotel oddalony jest od klubu tenisowego o ok. 1,5 km.
Hotel IBIS Budget Warszawa Centrum , Ul. Zagórna 1, 00-441 WARSZAWA (hotel oddalony od
klubu tenisowego o < 1 km, ale nie gwarantuję, że będą w nim miejsca noclegowe).
PLAYERS PARTY:
Restauracja DESKI
sobota, 12.11.2022 o godzinie 20:00

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

Zapisy do debli do godz. 18:00 dnia 11.11.2022 (piątek) !!!

http://www.pstl.org/


Miksty (zostaną rozegrane jeżeli pozwoli na to czas) - kategorie do 100 lat i powyżej 
100 lat (suma wieku zawodników w prze). Zgłoszenia podczas turnieju.

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). 
Zgłoszenia podczas turnieju po przegranym meczu.

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 02.11.2022 r. do godziny 23:59 (środa) 
Zgłoszenia do turnieju przez str. PZT (analogicznie jak zgłoszenia do ostatniego 
Medbledonu), w razie problemów z założeniem konta – zarejestrowaniem i 
zgłoszeniem do turnieju, podaję telefon do Pani Dyrektor Turnieju Anety Budzałek: 533 
332 671.

zgłoszenia do debla, miksta oraz turnieju pocieszenia na miejscu u sędziego

Uprzejmie proszę o informację na e-mail: artbarlik@wp.pl od wszystkich osób, które 
wybierają się na Players Party z osobą towarzyszącą. Osoby, które planują przyjść 
same, nie muszą wysyłać e-maila.

Losowanie drabinek – 06-07.11 2022, niedziela-poniedziałek
Plan gier – pojawi się w dniu 08.11.2022 (wtorek) na stronie PZT, następnie na stronie 
www.pstl.pl, i możliwe, że także w grupie ,,TENIS-MED” na WhatsApp'ie.
Aktualną listę zgłoszeń do turnieju można śledzić na str PZT.
Informacja jak dołączyć do Grupy PSTL na WhatsAppie znajduje się na stronie 
www.pstl.pl w zakładce ,,Grupa PSTL WhatsApp”.

WPISOWE:

Płatne na miejscu.
osoba nie będąca członkiem PSTL – 300 zł (można opłacić składkę 
członkowską PSTL na miejscu u członków Zarządu PSTL)
członek PSTL, lekarze do 30 r. ż. – 250 zł
lekarze > 80 r. ż. - bez wpisowego

     osoba towarzysząca w players party – 100 zł.

Dodatkowe informacje:

  w ciągu turnieju – drobne poczęstunki przy kortach w Restauracji Deski,
 (dodatkowo możliwość zakupu jedzenia i napojów);

  losowanie wśród wszystkich uczestników nagrody od Lexusa;

  woda, pakiety startowe dla wszystkich uczestników.

http://www.pstl.org/
http://www.pstl.org/
mailto:artbarlik@wp.pl

