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1) W kategorii KOBIETY udział mogą wziąć zawodniczki sklasyfikowane w rankingu 
Polskiej Federacji Racketlona oraz Panie biorące pierwszy raz udział w turnieju 
racketlona. 

2) W kategorii OPEN udział mogą wziąć zawodnicy, którzy w rankingu Polskiej Federacji 
Racketlona zajmują miejsca od 1 do 32 oraz zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w tej 
kategorii, jeśli pozwoli na to miejsce w drabince turniejowej. 

3) W kategorii AMATORZY udział mogą wziąć zawodnicy, którzy w rankingu Polskiej 
Federacji 

Racketlona zajmują miejsca od 33 do ostatniego oraz osoby początkujące i niesklasyfikowane 
w rankingu PFR (w kategorii AMATORZY nie mogą wziąć udziału osoby posiadające ranking 
PFR od miejsca 1 do 32). 

4) W kategorii 45+ udział mogą wziąć zawodnicy urodzeni w roku w roku 1977 i starsi, 
sklasyfikowani w rankingu Polskiej Federacji Racketlona oraz osoby pierwszy raz startujące w 
tej kategorii. 

5) W kategorii 50+ udział mogą wziąć zawodnicy urodzeni w roku w roku 1972 i starsi, 
sklasyfikowani w rankingu Polskiej Federacji Racketlona oraz osoby pierwszy raz startujące w 
tej kategorii. 

6) W kategorii 55+ udział mogą wziąć zawodnicy urodzeni w roku w roku 1967 i starsi, 
sklasyfikowani w rankingu Polskiej Federacji Racketlona oraz osoby pierwszy raz startujące w 
tej kategorii. 

7) W kategorii DEBEL OPEN udział mogą wziąć zawodnicy sklasyfikowani w rankingu 
Polskiej 

Federacji Racketlona w kategorii DEBEL oraz zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w tej 
kategorii, jeśli pozwoli na to miejsce w drabince turniejowej. 

8) W kategorii DEBEL AMATORZY udział mogą wziąć zawodnicy początkujący i 
niesklasyfikowani w rankingu PFR (w kategorii DEBEL AMATORZY nie mogą wziąć udziału 
osoby posiadające ranking PFR w kategorii DEBEL). 

9) W kategorii MIKST udział mogą wziąć zawodnicy sklasyfikowani w rankingu Polskiej 
Federacji 

Racketlona w kategorii MIKST oraz zawodnicy niesklasyfikowani w rankingu PFR. 
10) W Mistrzostwach Polski 2022 mogą wziąć udział zawodnicy posiadający 

obywatelstwo polskie. 
11) W Mistrzostwach będzie obowiązywał ranking Polskiej Federacji Racketlona z 

września 2022r. 
12) Można wystartować tylko w jednej kategorii singlowej. 
13) Ogólne zasady rozgrywania meczu Racketlona znajdują się tutaj: 

http://ravsport.pl/index.php/o-racketlonie/46-zasady-gry-w-racketlona 
14) Organizator nie zapewnia sprzętu do gry. Każdy zawodnik jest zobowiązany mieć swój 

sprzęt 
i ubiór sportowy w tym buty na podeszwie niebrudzącej. 

15) Obowiązuje punktualne stawianie się na mecz. Przed pierwszym meczem należy 
zarejestrować się w biurze zawodów (min. 15 minut przed meczem), a dopiero potem 



przystąpić do gry. 
16) Godzina rozpoczęcia meczu podana w harmonogramie to godzina o jakiej obaj 

zawodnicy 
muszą się stawić na mecz w biurze zawodów, być gotowym do gry i odebrać protokół 
meczowy. 

17) W przypadku gdy poprzednie mecze przeciągają się zawodnicy zobowiązani są nie 
odchodzi 

od stołu do tenisa stołowego, a bezpośrednio po jego zwolnieniu rozpocząć grę. 
18) Brak obecności w biurze zawodów o podanej godzinie spowoduje po 5 minutach 

walkowera 
dla strony przeciwnej, jeśli kort o tej godzinie był wolny. Jeśli żaden z zawodników nie stawi 
się, następuje obustronny walkower. 

19) Jeśli zawodnik odda mecz walkowerem z powodu spóźnienia, kontuzji, itp. jest to 
jednoznaczne z poddaniem wszystkich kolejnych meczów w danej kategorii. 

20) WSTĘPNY HARMONOGRAM 
09.10.2022 (niedziela) – zamknięcie list startowych (ostatni dzień na wpłatę 

wpisowego)  
10.10.2022 (poniedziałek) - weryfikacja zawodników  
11.10.2022 (wtorek) - losowanie oraz opublikowanie wyników losowania  
12.10.2022 (środa) - opublikowanie szczegółowego harmonogramu  
15.10.2022 (sobota) – XXIII Indywidualne Mistrzostwa Polski 2022 - godz. 9:30 - 

początek gier.  
16.10.2022 (niedziela) – XIII Deblowe Mistrzostwa Polski 2022 - godz. 9:30 - 

początek gier 
21) Po weryfikacji zawodników oraz losowaniu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 
22) Każdy zawodnik startuje na własne ryzyko. Wskazane jest, aby wszystkie osoby 

biorące udział w Mistrzostwach Polski 2022 poddały się wcześniej badaniom 
lekarskim potwierdzającym ich dobry stan zdrowia. 

23) Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora 
dla potrzeb publikacji wyników, zdjęć i filmów z Mistrzostw Polski 2022. 

 


