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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

I.1.  Zakres działania 

Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich turniejów rozgrywanych w Polsce zaliczanych do 

klasyfikacji PZT (w tym turniejów tenisa na wózkach). 

I.2.  Prawo własności 

Turnieje rangi Mistrzostw Polski, Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne w tym turnieje w tenisie na 

wózkach są własnością PZT i są zarządzane przez Zarząd PZT. Mistrzostwa Województw oraz turnieje 

wojewódzkie są własnością odpowiednich WZT.   

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski oraz inne turnieje międzynarodowe z Kalendarza PZT, będące 

jednocześnie oficjalnymi turniejami Tennis Europe, ITF, WTA i ATP mogą być organizowane w Polsce na 

mocy porozumienia z PZT. Uzyskanie statusu Międzynarodowych Mistrzostw Polski wymaga zgody 

Zarządu PZT. 

Organizator ma prawo do pozyskiwania sponsorów lokalnych, jeśli nie wyklucza tego umowa z PZT. 

Właściciel turnieju ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze zdjęć oraz filmów z udziałem 

zawodników, które zostały wykonane podczas danego turnieju. 

I.3.  Warunki uczestnictwa 

Prawo gry w turniejach rozgrywanych w ramach Kalendarza PZT mają wszyscy zawodnicy, którzy: 

- posiadają ważną licencję zawodniczą PZT i ubezpieczenie; 

- posiadają aktualne badania lekarskie zezwalające na grę w turniejach bezpieczne uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym w tenisie wydane zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz aktami 

wykonawczymi do ustawy; 

- posiadają zaświadczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności (turnieje tenisa na wózkach) 

patrz: załącznik D. 

Badania lekarskie są ważne na podstawie: 

-  zaświadczenia od lekarza sportowego. Badania lekarskie ważne są przez 6 miesięcy dla zawodników 

do dnia ukończenia 21 roku życia i przez 12 miesięcy dla zawodników, którzy ukończyli 21 lat; 

-  jednorazowego zaświadczenia lekarskiego wystawionego na dany turniej.  

 
W imprezach rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski, Masters, Mistrzostwa Województw) mogą brać 

udział zawodnicy, którzy: 

- posiadają obywatelstwo polskie (ważny paszport RP) lub Kartę Polaka; 

- posiadają kartę stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych miesięcy; 

- są obywatelami państw Unii Europejskiej, mieszkającymi na terenie Polski przez okres minimum  

3 miesięcy poprzedzających daną imprezę. 
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W przypadku Mistrzostw Województw właściwy miejscowo WZT ma prawo (przed rozpoczęciem sezonu 

startowego) podjąć uchwałę o dopuszczeniu zawodników zagranicznych spoza Unii Europejskiej. 

 

W Mistrzostwach Województw mogą startować jedynie zawodnicy będący członkami klubów 

zrzeszonych w danym WZT lub w przypadku niezrzeszonych, mający stałe miejsce zamieszkania w 

danym województwie. 

W turniejach wojewódzkich mogą jedynie brać udział zawodnicy sklasyfikowani poniżej 20 miejsca na 

liście klasyfikacyjnej w danej i wyższej kategorii wiekowej. W turniejach tych mogą brać udział bez 

ograniczeń zawodnicy z niższej kategorii wiekowej. 

Zarząd WZT może podjąć decyzję o zmianie zasad dopuszczania zawodników z innych województw do 

turniejów WZT. W takim przypadku liczba zawodników z innego województwa wynosi: 

 
wielkość turnieju 64 48 32 24 16 8 

liczba zawodników z innych WZT 8 6 4 3 2 1 

 
Uwaga: limity powyższe nie obowiązują w przypadku kiedy w drabince turniejowej pozostają wolne 

miejsca. 

 
W turniejach OTK tenisa na wózkach mogą uczestniczyć wszyscy  licencjonowani zawodnicy, dodatkowo  

w turniejach OTK B - sklasyfikowani poniżej 15 miejsca na liście klasyfikacyjnej. Turnieje mogą mieć 

formułę integracyjną, czyli mogą w nich brać udział mężczyźni i kobiety razem. 

 

Zawodnik, który w dniu rozpoczęcia turnieju nie ukończył 12 roku życia nie ma prawa do gry  

w turniejach juniorskich do lat 18 i turniejach seniorskich. Zawodnik, który w dniu rozpoczęcia turnieju 

nie ukończył 14 roku życia nie ma prawa do gry w turniejach seniorskich. 

Warunki uczestnictwa w oficjalnych turniejach międzynarodowych określone są szczegółowo  

w regulaminach Tennis Europe, ITF, WTA i ATP. 

Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubach. W przypadku, kiedy zawodnik 

reprezentuje swoje województwo lub kraj, obowiązek taki spoczywa odpowiednio na WZT lub PZT. 

I.4.  Obowiązujące przepisy 

Turnieje są rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem, Kodeksem Postępowania Zawodnika oraz 

Przepisami Gry w Tenisa; oficjalne turnieje międzynarodowe według Regulaminów tych organizacji,  

tj. Tennis Europe, ITF, WTA, ATP. 

Zgłaszając formalnie chęć organizacji turnieju z Kalendarza PZT, organizator bierze na siebie obowiązek 

dotrzymania i wypełnienia wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 
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Zawodnik zgłaszając się do turnieju PZT przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania przepisów 

niniejszego Regulaminu. 

I.5.  Klasyfikacja 

Wszyscy zawodnicy biorący udział w turniejach z Kalendarza PZT oraz posiadający ważną roczną licencję 

zawodniczą PZT, klasyfikowani są według zasad opracowanych i przedstawionych w rozdziale 

dotyczącym klasyfikacji turniejowej. Zwycięzcy klasyfikacji końcowej w poszczególnych kategoriach 

wiekowych, w grze pojedynczej i podwójnej na listach kończących sezon, otrzymają pamiątkowe 

dyplomy PZT. 

 
II.  ZARZĄDZANIE TURNIEJAMI KRAJOWYMI Z KALENDARZA PZT 

II.1.  Ogólna zasada 

Turnieje z Kalendarza PZT są zarządzane przez: 

-  Zarząd PZT - turnieje ogólnopolskie w tym rangi mistrzowskiej. 

-  Zarządy WZT      - turnieje wojewódzkie w tym Mistrzostwa Województw. 

II.2.  Zarządzanie turniejami przez Zarząd PZT 

a) W zakresie regulaminów i przepisów: 

- zatwierdzanie regulaminów i przepisów oraz Kodeksu Postępowania Zawodnika dla potrzeb            

turniejowych; 

- zapewnianie jednolitej wykładni przepisów zawartych w Regulaminach i Kodeksie Postępowania       

Zawodnika; 

-  podejmowanie decyzji w sprawach spornych nie dotyczących interpretacji przepisów gry w tenisa. 

b) W zakresie kalendarza turniejowego: 

- zatwierdzanie ramowych zasad tworzenia Kalendarza PZT; 

- coroczne tworzenie kalendarza turniejowego PZT; 

- zatwierdzanie odrębnych cykli turniejowych w ramach Kalendarza PZT; 

- przyznawanie statusu Międzynarodowych Mistrzostw Polski oficjalnym turniejom międzynarodowym; 

- włączanie do Kalendarza PZT turniejów WTA i ATP; 

- wyznaczanie poprzez Kolegium Sędziów obsady sędziowskiej; 

- zarządzanie oficjalnymi turniejami międzynarodowymi Tennis Europe i ITF; 

- coroczna ocena poziomu organizacyjnego najważniejszych turniejów z Kalendarza PZT. 

c) W zakresie finansów: 

- zatwierdzanie opłat regulaminowych związanych z organizacją turniejów; 

- nadzór nad funduszami turniejów w ramach ogólnych zasad gospodarki finansowej PZT. 

d)Inne: 
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- rejestracja w imieniu PZT wszystkich znaków firmowych (reklamowych) związanych z turniejami PZT  

    i ochrona tych znaków; 

- zarządzanie klasyfikacją PZT. 

 II.3.  Zarządzanie turniejami przez Zarząd WZT 

- Przedstawianie propozycji turniejów wojewódzkich i Mistrzostw Województw do Kalendarza PZT. 

Propozycja ta musi mieć formę kalendarza turniejów WZT i musi być umieszczona wraz z 

obowiązującym dla danego województwa Regulaminem Turniejowym na oficjalnej stronie 

internetowej danego WZT. Brak oddzielnego regulaminu oznacza całkowitą akceptację Regulaminu 

Turniejowego PZT.  

- Bieżąca administracja turniejami wojewódzkimi. 

- Wyznaczanie obsady sędziowskiej. 

- Nadzór nad funduszami turniejów. 

- Przedstawianie Zarządowi PZT sprawozdań z przebiegu turniejów. 

- Kontrola terminowego przesyłania przez organizatorów wyników turniejowych do klasyfikacji PZT. 

 
III.  PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU 

III.1.  Rodzaje turniejów 

1.  W ramach Kalendarza Turniejowego PZT mogą być rozgrywane następujące turnieje: 

a)  Oficjalne turnieje międzynarodowe Tennis Europe, ITF, WTA, ATP; 

b)  Mistrzostwa Polski oraz turnieje typu Masters; 

c)  Międzynarodowe Mistrzostwa Polski; 

d)  Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne w tym turnieje integracyjne A i B w tenisie na wózkach; 

e)  Mistrzostwa Województw; 

f)  Turnieje wojewódzkie umieszczone w kalendarzu WZT; 

g)  Talentiada 

2.  Powyższe turnieje odbywać się będą w następujących kategoriach wiekowych: 

-  krasnale - do 10 lat (Talentiada) 

-  skrzaty - do 12 lat 

-  młodzicy - do 14 lat 

-  kadeci - do 16 lat 

-  juniorzy - do 18 lat 

-  kobiety i mężczyźni - powyżej 18 lat  

3.  Powyższe turnieje mogą być organizowane zarówno w sezonie letnim na kortach odkrytych,  

jak i w sezonie zimowym na kortach krytych. 

4.  Dodatkowo mogą być organizowane Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 21. 
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III.2.   Zgłoszenie organizacji turnieju krajowego oraz jego akceptacja 

1.  Z wnioskiem o przydział organizacji turnieju rangi Mistrzostw Polski lub Międzynarodowych 

Mistrzostw Polski występują organizatorzy (muszą być członkami PZT) na piśmie. Wniosek zawierać 

musi pełen zestaw informacji o turnieju (druk w załączeniu), z podaniem w szczególności: 

- warunków finansowych organizacji Mistrzostw; 

- wielkości obiektu; 

- gwarancji właściwej promocji turnieju; 

- puli nagród w przypadku Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn; 

- ewentualnych, szczególnych okoliczności, z powodu których organizacja Mistrzostw Polski 

powinna być przyznana; 

- potwierdzenie ogólnych warunków organizacji turniejów zawartych w rozdziale V. 

 Zarząd PZT w oparciu o te dane, każdorazowo przydzielać będzie organizację imprezy mistrzowskiej. 

Pisma dotyczące organizacji Halowych Mistrzostw Polski muszą być składane do 30 VI, natomiast 

Letnich Mistrzostw Polski w terminie do 31 X roku poprzedzającego termin imprezy. 

2.  Organizacja pozostałych turniejów krajowych wchodzących w skład Kalendarza PZT przyznawana 

jest poszczególnym organizatorom według zasad ustalonych przez Zarząd PZT. Organizatorzy (kluby, 

WZT) składają wnioski poprzez system TPO w następujących terminach: 

- do 15.IX dotyczące turniejów rozgrywanych w I półroczu roku następnego; 

- do 15.III dotyczące turniejów rozgrywanych w II półroczu danego roku. 

Zgłoszenia turniejów po ww. terminach jest możliwe jedynie pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Działu Sportu PZT lecz nie później niż 60 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. 

Jeśli klub nie posiada swojego obiektu, a chce zorganizować turniej ogólnopolski, ma obowiązek 

przesłać do Działu Sportu zobowiązanie podmiotu, który udostępnia obiekt, zawierające 

oświadczenie  

o gotowości przeprowadzenia turnieju zgodnie z Regulaminem Turniejowym oraz Finansowym PZT. 

3.   Turnieje wojewódzkie wprowadzane są do kalendarza poprzez system TPO przez odpowiednie WZT 

nie później niż 60 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Jedynie turnieje wcześniej ujęte w oficjalnym 

kalendarzu WZT będą objęte klasyfikacją PZT. 
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4.  Zasady konstruowania kalendarza (nie dotyczy tenisa na wózkach). 

 

Liczba turniejów  

na klub 

Suma punktów bonusowych w 

klasyfikacji klubowej (lista generalna) 

Max liczba turniejów w kategorii wiekowej 

5 turniejów >2000 2 turnieje 

3 turnieje 1000-1999 1 turniej 

2 turnieje 500<999 

1 turniej <500  

 
Do limitu turniejów nie są zaliczane: 

-  turnieje rangi mistrzowskiej, 

-  turnieje międzynarodowe, 

-  turnieje tradycyjne o charakterze memoriałowym, 

-  turnieje kobiet i mężczyzn. 

 
Zarząd WZT może być organizatorem lub też przyznać prawo do organizacji (maksymalnie 1 turniej) 

klubowi ze swojego województwa, dodatkowych 4 turniejów OTK, po jednym w każdej kategorii 

wiekowej z uwzględnieniem maksymalnej liczby turniejów przypadających na klub w danej kategorii 

wiekowej. 

5.  Organizator turnieju z Kalendarza PZT, który w danym roku otrzymał negatywną ocenę PZT za 

organizację, przez najbliższe 3 lata nie ma prawa ubiegać się o organizację turnieju PZT. 

6.  Jeśli turniej jest już włączony do Kalendarza na dany rok, a następnie zostaje odwołany w okresie 

trzech miesięcy od wyznaczonej daty jego rozpoczęcia, organizator nie może składać wniosku jego 

organizację przez okres jednego roku. 

7.  Jeśli organizator zalega z zobowiązaniami finansowymi wobec PZT, nie ma prawa organizować 

turnieju do czasu uregulowania tych zobowiązań. 

III.3.   Zgłoszenie organizacji turnieju międzynarodowego TE, ITF, WTA, ATP. 

1.  W przypadku ubiegania się o organizację turnieju międzynarodowego Tennis Europe lub ITF, 

organizator składa wniosek na piśmie do Zarządu PZT, łącznie z ewentualną prośbą o przyznanie 

takiemu turniejowi rangi Międzynarodowych Mistrzostw Polski. Zarząd PZT udzielając zgody na 

organizację turnieju ma prawo zastrzec sobie określone warunki do spełnienia przez organizatora. 

2. W przypadku turniejów WTA i ATP, mogą być one włączone do Kalendarza PZT na wniosek 

organizatorów, po uzyskaniu akceptacji Zarządu PZT. 
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III.4.   Kierownictwo turniejów krajowych 

1.  Kierownictwo turnieju składa się z delegata PZT, dyrektora turnieju i sędziego naczelnego. 

2.  Delegat PZT reprezentuje Polski Związek Tenisowy i nadzoruje prawidłowość przeprowadzenia 

turnieju. Organizator turnieju rangi MP oraz Super Serii jest zobligowany do pokrycia kosztów jego 

zakwaterowania i wyżywienia. 

3.  Dyrektor turnieju jest przedstawicielem organizatora osobiście odpowiedzialnym za sprawne, 

terminowe, zgodne z przepisami przeprowadzenie turnieju. 

W przypadku turniejów ogólnopolskich funkcję dyrektora turnieju może pełnić jedynie osoba 

posiadająca licencję nadaną przez PZT, po odpowiednim przeszkoleniu. Wykaz licencjonowanych 

dyrektorów turniejów jest publikowany do 31.XII na rok następny. Do obowiązków dyrektora 

turnieju należy w szczególności: 

- Uzupełnienie w systemie TPO komunikatu turniejowego, w terminie nie później niż 28 dni przed 

wyznaczoną datą turnieju. UWAGA: do momentu uzupełnienia komunikatu nie ma możliwości 

dokonywania zgłoszeń do danego turnieju. 

- Komunikat powinien zawierać dane dotyczące turnieju wraz z informacjami o możliwości 

kontaktowania się telefonicznego, faksowego i mailowego z dyrektorem turnieju (organizatorzy 

muszą obowiązkowo wskazać możliwości taniego zakwaterowania dla uczestników turnieju oraz 

sposobie dokonywania opłaty wpisowej do turnieju (nr konta oraz tytuł wpłat). 

- Uzupełnienie w systemie TPO informacji o zaksięgowanych wpłatach wpisowego. 

- Kontakt z Działem Sportu PZT w celu uzgodnienia propozycji przyznania dzikich kart w terminie 

najdalej 3 dni przed terminem losowania eliminacji do godz. 15.00. 

- Udział w weryfikacji i losowaniu turnieju. 

- Sporządzanie, wspólnie z sędzią naczelnym, planu gier na każdy dzień. 

- Kontrola realizacji programu sponsorskiego, jeśli taki istnieje. 

- Dbanie o dobry wizerunek PZT i jego struktur, szczególnie w kontaktach z mediami, a także 

uczestnikami zawodów. 

- Przygotowanie oraz przesłanie do Biura PZT raportu dotyczącego promocji turnieju w terminie  

2 tygodni po jego zakończeniu. 

- Zarchiwizowanie pełnego sprawozdania turniejowego (zawierającego w szczególności: protokoły 

zapisów, drabinki turniejowe, listę kar nałożonych podczas turnieju, raport oceny turnieju, 

zaświadczenia lekarskie, odwołania po terminie, zgłoszenia zawodników, którzy nie odwołali się  

z turnieju) przez okres co najmniej roku od daty zakończenia turnieju. 

 4.  Sędzia naczelny turnieju. 
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Musi to być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia sędziowskie wraz z licencją na dany rok.  

Do obowiązków sędziego naczelnego należy w szczególności: 

- Współpraca z dyrektorem turnieju. 

- Sprawdzenie przygotowania obiektu do zawodów. 

- Nadzorowanie i organizacja pracy sędziów. 

- Obecność na obiekcie przez cały czas trwania turnieju. W przypadku opuszczenia obiektu, na 

którym rozgrywany jest turniej, musi wyznaczyć swojego zastępcę, który na ten czas przejmuje 

jego kompetencje. Osoba ta musi także posiadać licencję sędziego PZT. 

- Dokonywanie ostatecznej weryfikacji zawodników w oparciu o listę zgłoszeń. 

- Przyjmowanie zapisów do turniejów w grach podwójnych i mieszanych. 

- Dokonywanie rozstawienia i losowań wszystkich rodzajów turniejów zgodnie z przepisami PZT. 

- Przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorem turnieju planu gier na każdy dzień. 

- Nadzorowanie zachowania zawodników oraz osób towarzyszących na obiekcie zgodnie  

z Kodeksem Postępowania Zawodnika. 

- Nakładanie kar, wynikających z Kodeksu Postępowania Zawodnika. Sędzia naczelny posiada 

prawo do usunięcia z obiektu każdej osoby zachowującej się niezgodnie z Kodeksem. 

- Podejmowanie decyzji o przydatności kortów do gry. 

- Decydowanie o wszelkich przerwach w grze. 

- Wyznaczanie terminu dokończenia meczu. 

- Podejmowanie decyzji w kwestii interpretacji Przepisów Gry w Tenisa oraz Kodeksu 

Postępowania Zawodnika - decyzja sędziego naczelnego w tej kwestii jest ostateczna. 

- Prowadzenie turnieju w systemie TPO, w tym codzienne aktualizowanie wyników wszystkich 

rozgrywek. 

- Przesyłanie codziennych wyników zgodnie z Instrukcją dla Sędziów Naczelnych. 

- Przygotowanie sprawozdania turniejowego w wersji elektronicznej, zawierającej następujące 

dokumenty lub ich kopie: 

� wszystkie drabinki turniejowe z zaznaczeniem rozstawionych zawodników, "dzikich kart", 

zwycięzców eliminacji, "szczęśliwych przegranych"; 

� lista uczestników we wszystkich konkurencjach turnieju w kolejności zajętych miejsc; 

� listę wszystkich kar nałożonych podczas turnieju (codziennie uaktualniana lista kar powinna być 

wywieszona na oficjalnej tablicy informacyjnej podczas turnieju); 

� raport oceny turnieju; 

� lista zawodników, którzy nie wycofali się z turnieju lub wycofali się po terminie regulaminowym. 
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- Przekazanie dyrektorowi turnieju protokołów zapisów, kompletnego sprawozdania 

turniejowego oraz oryginałów wszystkich dokumentów będących podstawą wycofania się 

zawodników lub do nałożenia kar finansowych, w terminie do trzech dni po zakończeniu 

turnieju. 

- Przesłanie do Działu Sportu w ciągu trzech dni po zakończeniu turnieju, kompletu dokumentacji 

turniejowej w wersji elektronicznej, w szczególności: 

� sprawozdania turniejowego, 

� kopii wszystkich dokumentów będących podstawą wycofania się zawodników lub do nałożenia 

kar finansowych. 

 5.  Sędzia główny 

W spotkaniach, w których wyznaczony został sędzia główny, jego decyzje w sprawach dotyczących 

faktów na korcie są ostateczne. Zawodnicy mają prawo wezwać sędziego naczelnego na kort, jeżeli 

nie zgadzają się z sędzią głównym co do interpretacji przepisów. 

 
 

IV. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU 

 
IV.1.  Program turnieju krajowego 

1.  Turniej musi zawierać grę pojedynczą, podwójną (z wyjątkiem turniejów o formule Masters),  

a w przypadku imprez o randze mistrzowskiej powinien zawierać grę mieszaną, z wyjątkiem 

Mistrzostw Polski do lat 12 i 14 oraz Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w przypadku, kiedy są 

rozgrywane oddzielnie. 

2.  Turniej główny w grze pojedynczej rozgrywany musi być w obsadzie minimum 8 zawodników, 

maksimum 32 zawodników. W uzasadnionych przypadkach organizator turnieju może wystąpić do 

PZT o zwiększenie obsady turnieju głównego do 48 lub 64 zawodników. 

3.  We wszystkich turniejach maksymalna liczba par w turnieju deblowym powinna stanowić nie więcej 

niż połowę drabinki w grze pojedynczej, jednak nie mniej niż 4 pary. 

4.  W ramach każdego turnieju może być organizowany turniej pocieszenia. Mogą w nich występować 

jedynie zawodnicy, którzy przegrali w swoim pierwszym meczu (poza walkowerem). 

 5.  Turnieje OTK w tenisie na wózkach rozgrywane są tylko w grze pojedynczej. 

IV.2.   Zgłoszenie i wycofanie z turnieju, selekcja zawodników i skład turnieju. 

1.  Procedura zgłoszeń i odwołań 

Zgłoszenia i odwołania zawodników do turniejów ogólnopolskich mogą być dokonywane wyłącznie 

przez system TPO. Nie ma możliwości dokonywania zgłoszeń i odwołań telefonicznych lub drogą 

mailową, za wyjątkiem sytuacji w której po ukazaniu się ostatniej listy akceptacyjnej zawodnik może się 
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odwołać drogą mailową u sędziego naczelnego, przesyłając w załączeniu podpisany oficjalny Formularz 

Odwołania PZT.  

Zawodnik może zgłosić się do dowolnej liczby turniejów rozgrywanych w tym samym terminie. 

Po terminie zgłoszeń zawodnik nie może zgłosić się do turnieju. W przypadku wolnych miejsc, może być 

jednak do niego zaakceptowany w trakcie weryfikacji, jeśli spełni kryteria selekcji (IV.2.6). 

2.  Termin zgłoszeń i odwołań 

Termin zgłoszeń upływa o godz. 23.59 na siedem (7) dni przed datą weryfikacji turnieju eliminacyjnego 

lub datą weryfikacji turnieju głównego, w przypadku kiedy rozgrywanie eliminacji nie jest planowane. 

Termin odwołań upływa o godz. 23.59 na cztery (4) dni przed datą weryfikacji turnieju eliminacyjnego 

lub datą weryfikacji turnieju głównego, w przypadku kiedy rozgrywanie eliminacji nie jest planowane. 

Zawodnik, który po upływie terminu odwołań znajduje się na liście zawodników zaakceptowanych do 

turnieju głównego lub eliminacyjnego uznawany jest za przyjętego do turnieju i zobowiązanego do 

stawienia się do gry. 

Zawodnik może odwołać się z turnieju po terminie najpóźniej do momentu zakończenia weryfikacji do 

eliminacji lub jeśli eliminacje nie były rozgrywane, do momentu zakończenia weryfikacji turnieju 

głównego. Wycofanie po terminie, niezależnie od powodu, jest możliwe dwa razy w ciągu jednego roku 

kalendarzowego (od 1 stycznia do 31 grudnia). Za każdy kolejny taki przypadek oraz za brak wycofania 

się z turnieju, na zawodnika automatycznie nakładana jest kara, zgodnie z Kodeksem Postępowania 

Zawodnika. 

Zawodnik, który w momencie odwołania się znajduje się na liście oczekujących nie ponosi konsekwencji 

wycofania się po terminie.  

 

3. Termin ostatniej listy akceptacyjnej 

Ostatnia lista akceptacyjna uwzględniająca odwołania po terminie publikowana jest w systemie TPO  

o godzinie 14.00 na jeden (1) dzień przed planowaną datą weryfikacji turnieju eliminacyjnego lub na 

dwa (2) dni przed datą rozpoczęcia turnieju głównego, w przypadku kiedy rozrywanie eliminacji nie jest 

planowane. 

Po terminie ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej żaden z zawodników znajdujących się na liście do 

eliminacji nie zostanie przeniesiony na listę turnieju głównego, a także żaden z zawodników 

znajdujących się na liście oczekujących nie zostanie przeniesiony na listę turnieju eliminacyjnego (lub 
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głównego, jeśli eliminacje nie są rozgrywane). Zawodnicy oczekujący na ostatniej liście akceptacyjnej nie 

są zobowiązani do gry i nie są zobowiązani do stawienia się do gry i nie podlegają każe. 

Odwołania po terminie ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej mogą być dokonywane wyłącznie drogą 

mailową u sędziego naczelnego poprzez wysłanie w załączniku podpisanego oficjalnego Formularza 

Odwołania PZT. W każdym innym przypadku zawodnik, który nie stawi się do gry, podlega karze jak za 

brak wycofania z turnieju. 

4.  Zgłoszenie do kilku turniejów 

Zawodnik w tym samym czasie może uczestniczyć tylko w jednym turnieju. Zawodnik, który został 

zgłoszony do więcej niż jednego turnieju w tym samym czasie zobowiązany jest do samodzielnego, 

terminowego wycofania się z tych turniejów, w których nie będzie uczestniczył. 

Brak wycofania może stanowić podstawę do nałożenia kary zgodnie z Kodeksem Postępowania 

Zawodnika. 

5. Opłata wpisowa 

Zgłoszony zawodnik zobowiązany jest wnieść opłatę wpisową w wysokości zgodnej z Regulaminem 

Finansowym PZT do momentu zakończenia weryfikacji do eliminacji (zawodnicy zaakceptowani do 

eliminacji) lub turnieju głównego (zawodnicy zaakceptowani do turnieju głównego). Zawodnik może 

wnieść opłatę wpisową: 

a) bezpośrednio na wskazane w komunikacie turniejowym konto organizatora. Wpłata taka musi 

zostać dokonana przed upływem terminu odwołań; 

b) podczas weryfikacji do eliminacji lub turnieju głównego. W takim przypadku zawodnik wnosi opłatę 

wpisową w podwójnej wysokości. 

Po upływie terminu odwołań w systemie TPO publikowana jest lista akceptacyjna, uwzględniająca 

wykaz dokonanych i zaksięgowanych po stronie Organizatora opłat wpisowych. Lista aktualizowana jest 

przez Organizatora do momentu ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej. 

W przypadku wycofania zawodnika przed terminem odwołań , Organizator zobowiązany jest do zwrotu 

opłaty wpisowej w pełnej wysokości. W przypadku wycofania zawodnika po terminie odwołań, opłata 

wpisowa przepada na rzecz Organizatora.  

Za weryfikację wpłat odpowiada Dyrektor Turnieju, który przekazuje listę zawodników, którzy dokonali 

opłaty wpisowej sędziemu naczelnemu, nie później niż do zakończenia weryfikacji do eliminacji lub 

weryfikacji turnieju głównego (w przypadku, gdy turniej eliminacyjny nie jest rozgrywany). 
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6.  Zasady selekcji zawodników i skład turnieju 

Selekcja zawodników do turnieju odbywa się według następujących kryteriów: 

Skład uczestników turnieju głównego: 

 

Wielkość turnieju 64  48 32 24 16  8 

Dopuszczeni bezpośrednio 40 34 20 18 10  6 

Zwycięzcy eliminacji 16  8  8  4  4  1  

Dzikie karty  8  6  4  2  2  1 

 

Skład uczestników turnieju eliminacyjnego: 

Wielkość turnieju 64 48 32 24 16 8 

Dopuszczeni bezpośrednio 56 42 28 22 14 7 

Dzikie karty 8 6 4 2 2 1 

 

Selekcja zgłoszonych zawodników dokonywana jest automatycznie przez system TPO. 

Informacja o statusie pojawia się natychmiast po upływie terminu zgłoszeń do turnieju. 

Selekcja zawodników odbywa się w oparciu o obowiązującą na dzień terminu zgłoszeń listę 

klasyfikacyjną PZT w danej kategorii wiekowej. W przypadku braku kompletu zawodników z rankingiem 

do turnieju głównego bądź eliminacji, pozostałe miejsca w turnieju głównym uzupełnia się poprzez 

losowanie. W przypadku selekcji zawodników korzystanie z list klasyfikacyjnych innych niż oficjalne PZT 

(np. ATP, WTA, ITF) jest niedopuszczalne. 

W przypadku, gdy liczba zawodników zgłoszonych do turnieju  podczas weryfikacji przekracza liczbę 

wolnych miejsc, selekcji zawodników dokonuje się według następujących zasad pierwszeństwa: 

a. na podstawie rankingu wg listy obowiązującej w danej kategorii wiekowej w dniu weryfikacji; 

b. przez losowanie. 
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7.  Zasady zastępowania zwalnianych miejsc 

Wszystkie zwalniane miejsca powinny być zastąpione zgodnie z następującym porządkiem: 

Turnieje bez eliminacji 

a) do terminu ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej zwalniane miejsca w turnieju głównym są 

zastępowane przez zawodników zgłoszonych, zgodnie z porządkiem na liście akceptacyjnej. 

Wszystkie zamiany są na bieżąco widoczne w systemie TPO; 

b) po terminie ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej, aż do zakończenia losowania zwolnione 

miejsca w turnieju  głównym, należy zastąpić zawodnikami zgłoszonymi i zweryfikowanymi, zgodnie 

z porządkiem na liście akceptacyjnej, a w dalszej kolejności zawodnikami, którzy zgłosili się osobiście 

podczas weryfikacji, zgodnie z kryteriami selekcji. 

c) po zakończeniu weryfikacji zwolnione miejsca w turnieju głównym, należy zastąpić zawodnikami, 

którzy zostali zweryfikowani do turnieju i dokonali osobistego wpisu na liście Oczekujących nie 

później niż pół (½) godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia gier, zgodnie z kolejnością 

ustaloną podczas weryfikacji. Zawodnik ten musi być gotowy do gry w przeciągu 5 minut od 

wywołania. Jeżeli uprawniony Oczekujący po upływie tego czasu nie jest gotowy do gry, zostaje 

przeniesiony na koniec listy. 

Turnieje z eliminacjami 

a) do terminu ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej zwalniane miejsca w turnieju eliminacyjnym 

lub głównym są zastępowane przez zawodników zgłoszonych, zgodnie z porządkiem na liście 

akceptacyjnej. Wszystkie zamiany są na bieżąco widoczne w systemie TPO; 

b) po terminie ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej, aż do momentu zakończenia weryfikacji do 

eliminacji zwolnione miejsca w turnieju  eliminacyjnym lub głównym, w momencie zakończenia 

weryfikacji, należy zastąpić zawodnikami zgłoszonymi, którzy zostali zweryfikowani do eliminacji lub 

na własne ryzyko zarezerwowali sobie miejsce w turnieju głównym (na podstawie pkt.IV.5.4), 

zgodnie z porządkiem na liście akceptacyjnej, a w dalszej kolejności zawodnikami zgłoszonymi 

osobiście podczas weryfikacji. 

c) po zakończeniu weryfikacji do eliminacji, aż do momentu rozpoczęcia turnieju eliminacyjnego 

zwolnione miejsca w turnieju eliminacyjnym lub głównym, należy zastąpić zawodnikami 
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zgłoszonymi, którzy zostali zweryfikowani do eliminacji, zgodnie z porządkiem na liście 

akceptacyjnej. 

d) po rozpoczęciu turnieju eliminacyjnego zwolnione miejsca w turnieju głównym mogą być 

zastąpione jedynie przez Szczęśliwych Przegranych. Szczęśliwy Przegrany może zastąpić każdego 

zawodnika, który zrezygnuje z gry lub zostanie zdyskwalifikowany przed rozpoczęciem pierwszego 

punktu w swoim pierwszym meczu. Szczęśliwymi Przegranymi są zawodnicy, którzy przegrali w 

ostatniej rundzie turnieju eliminacyjnego. Kolejność Szczęśliwych Przegranych ustalana jest poprzez 

losowanie spośród zawodników posiadających ranking, a w dalszej kolejności spośród graczy bez 

rankingu. Jeśli potrzebna jest większa liczba Szczęśliwych Przegranych, mogą to być zawodnicy, 

którzy przegrali we wcześniejszych rundach eliminacji. 

e) Potwierdzenie udziału przez zawodników zastępujących. Aby mieć prawo do zastępstwa Szczęśliwy 

Przegrany/Oczekujący, każdego dnia rozgrywania pierwszej rundy, musi zgłosić się do sędziego 

naczelnego i dokonać osobistego wpisu na liście nie później niż pół (½) godziny przed planowanym 

terminem rozpoczęcia gier oraz musi być gotowy do gry w przeciągu 5 minut od wywołania. Jeżeli 

uprawniony Szczęśliwy Przegrany/Oczekujący po upływie tego czasu nie jest gotowy do gry, zostaje 

przeniesiony na koniec listy w danym dniu (w przypadku Szczęśliwych Przegranych, na ostatnie 

miejsce w grupie  tych, którzy przegrali w tej samej rundzie eliminacji). Zawodnik taki nie podlega 

karze za niestawienie się na mecz. Jeśli uprawniony Szczęśliwy Przegrany/Oczekujący rozgrywa grę 

podwójną i w tym czasie jest wezwany do gry, jego mecz singlowy powinien być przeniesiony na 

inną godzinę, chyba, że w opinii sędziego naczelnego taka zmiana spowodowałaby zbyt duże 

zakłócenia w planie gier. 

8. Odwołanie eliminacji 

W każdym przypadku, gdy liczba zgłoszeń przez system TPO przekracza liczbę miejsc w turnieju 

głównym, musi być rozegrany turniej eliminacyjny. W przypadku, gdy po ukazaniu się ostatniej listy 

akceptacyjnej liczba zgłoszonych zawodników jest mniejsza od liczby miejsc w drabince turnieju 

głównego, turniej eliminacyjny jest automatycznie odwoływany. 

IV.3.  ZGŁOSZENIE I WYCOFANIE W GRZE PODWÓJNEJ / MIESZANEJ 

1. Termin zgłoszeń i odwołań 

Termin zapisów do gry podwójnej, będący jednocześnie terminem odwołań, ustalany jest przez 

sędziego naczelnego. 
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Lista zapisów do gry podwójnej powinna być wyłożona przez sędziego naczelnego w rozsądnym czasie, 

umożliwiającym zgłoszenie do turnieju wszystkim zawodnikom. 

Zawodnik, który spowoduje wycofanie pary po zamknięciu listy podlega karze zgodnie z Kodeksem 

Postępowania Zawodnika. 

2. Zasady selekcji 

Selekcję par deblowych tworzy się wg następujących zasad pierwszeństwa: 

a) turnieje kobiet i mężczyzn oraz w tenisie na wózkach 

• dwóch graczy z rankingiem deblowym, 

• jeden gracz z rankingiem deblowym, drugi bez rankingu deblowego, 

• dwóch graczy bez rankingu deblowego, ale z rankingiem singlowym, 

• dwóch graczy bez rankingu deblowego, ale jeden z rankingiem singlowym, 

• gracze bez żadnego rankingu. 

b) turnieje w kategoriach młodzieżowych 

• dwóch graczy z rankingiem, 

• jeden gracz z rankingiem, drugi bez rankingu, 

• gracze bez żadnego rankingu. 

Ranking deblowy lub singlowy pary sumuje się.  

W przypadku jednakowej sumy rankingów ustala się następujące pierwszeństwo do selekcji i 

rozstawienia: 

a) para, w której gracz ma wyższy ranking, 

b) przez losowanie. 

3. Zasady zastępowania zwalnianych miejsca 

Po zamknięciu listy zgłoszeń do gry podwójnej, zawodnicy traktowani są jak jedna drużyna. Dlatego w 

przypadku, gdy jeden zawodnik nie może grać, następuje dyskwalifikacja drużyny i zostaje ona 

zastąpiona inną parą. Jednakże, gdy zawodnik musi wycofać się z powodu kontuzji, choroby lub innych 
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niezależnych od niego przyczyn i nastąpiło to po terminie osobistego potwierdzenia udziału, ale przed 

rozpoczęciem losowania, jego partner może zgłosić się z innym graczem, pod warunkiem, że nie był on 

wcześniej zgłoszony i zaakceptowany do gry podwójnej. Poza tym przypadkiem zawodnicy nie mogą 

zmieniać partnerów deblowych po terminie zgłoszeń. Nie ma możliwości, aby zmienić partnera po 

losowaniu, chyba, że losowanie jest powtarzane z powodu wycofania się rozstawionych par. 

W pozostałych przypadkach wolne miejsca w grze podwójnej  mogą być zastąpione przez zawodników 

Oczekujących z listy rezerwowej. Potwierdzenie udziału odbywa się według tych samych procedur co w 

grze pojedynczej. 

IV.4.  STATUS ZAWODNIKA W TURNIEJACH KRAJOWYCH 

Status zawodnika w turnieju nie jest publikowany do momentu upływu terminu zgłoszeń i ukazania się 

pierwszej listy akceptacyjnej.  

1. Bezpośrednio dopuszczeni do turnieju głównego (BAMD) lub turnieju eliminacyjnego (BAQ) – 

zawodnicy bezpośrednio zaakceptowani do turnieju głównego lub eliminacyjnego, zgodnie z 

kryteriami selekcji opisanymi w części IV.2. 

2. Zwycięzcy eliminacji (Q) – zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do turnieju głównego w wyniku 

wygranego turnieju eliminacyjnego. 

3. Dzikie karty (WC) – zawodnicy bezpośrednio dopuszczeni do turnieju na podstawie decyzji 

organizatora lub Działu Sportu PZT.  

Zawodnik zgłoszony do turnieju, który został nominowany do otrzymania dzikiej karty, do momentu 

rozpoczęcia turnieju eliminacyjnego może wystąpić w turnieju jako bezpośrednio dopuszczony lub 

wypełnić wolne miejsce w turnieju głównym (lub eliminacyjnym), które powstaną w wyniku procedury 

selekcji opisanej w części IV.2. 

Jeżeli zawodnik nominowany do otrzymania dzikiej karty w turnieju głównym lub eliminacyjnym 

zostanie bezpośrednio zaakceptowany do turnieju, na powstałe wolne miejsce do momentu losowania  

może zostać przyznana kolejna dzika karta. W przypadku nie wykorzystania dzikich kart, wolne miejsca 

w turnieju zajmują kolejni zawodnicy z listy, lub w przypadku losowania turnieju głównego po 

rozpoczęciu eliminacji - Szczęśliwi Przegrani. 

Dzikiej karty nie może otrzymać zawodnik, który przegrał w eliminacjach. 
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Przy podziale dzikich kart pomiędzy organizatora, a Dział Sportu, jako ogólną zasadę przyjmuje się: 50 % 

dzikich kart dla organizatora, 50% dla PZT, z wyjątkiem turniejów rangi mistrzowskiej: 25% organizator, 

75% PZT.  

4. Zawodnicy oczekujący (A) - zawodnicy, którzy zgłosili się do turnieju, ale nie zostali zakwalifikowani 

do turnieju eliminacyjnego lub w przypadku, gdy turniej eliminacyjny nie był planowany, do turnieju 

głównego. Zawodnicy oczekujący zajmują miejsce zawodników bezpośrednio dopuszczonych do 

turnieju, którzy nie pojawili się na weryfikacji lub na swoim pierwszym meczu lub, gdy przed 

rozpoczęciem eliminacji pojawiły się wolne miejsca w turnieju głównym i zawodnicy z eliminacji 

zostali zakwalifikowani bezpośrednio do turnieju głównego.  

5. Szczęśliwi Przegrani (LL) - zawodnicy, którzy przegrali w ostatniej rundzie eliminacji, a dopuszczeni 

zostali do gry w pierwszej rundzie turnieju głównego na wolne miejsca, które pojawiły się już po 

rozpoczęciu eliminacji. Jeśli wymagana jest większa liczba Szczęśliwych Przegranych, w dalszej 

kolejności zawodnicy, którzy przegrali we wcześniejszych rundach (aby być branym pod uwagę, 

zawodnik taki musi osobiście dopisać się na listę szczęśliwych przegranych u sędziego naczelnego). 

6. Zawodnicy zgłoszeni podczas weryfikacji (OA) – zawodnicy, którzy nie zgłosili się do turnieju  

w wymaganym terminie, lecz pojawili się osobiście w miejscu turnieju i dokonali wpisu na liście 

zgłoszonych do momentu zakończenia weryfikacji. Zawodnik, aby zostać dopuszczonym do gry, 

wnosi opłatę wpisową w podwójnej wysokości.  

IV.5.  POTWIERDZENIE UDZIAŁU W TURNIEJACH KRAJOWYCH. 

1. Dokumenty wymagane podczas weryfikacji. 

Każdy zawodnik, który nie ukończył 23 roku życia zobowiązany jest do przedstawienia sędziemu 

naczelnemu ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa (w postaci karty zdrowia 

lub zaświadczenia lekarskiego), wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej 

lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie 

medycyny sportowej. 

2. Procedura  weryfikacji 

a) Eliminacje 

Każdy zawodnik (za wyjątkiem zawodników, którzy otrzymali Dziką Kartę) zobowiązany jest do 

osobistego przedstawienia sędziemu naczelnemu dokumentów uprawniających do gry w terminie 
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wyznaczonym przez Organizatora oraz dokonania wpisu na liście. W przypadku zawodników 

niepełnoletnich weryfikacji może dokonać również opiekun lub trener. 

b) Turniej Główny 

Weryfikacji zawodników zaakceptowanych do turnieju głównego dokonuje sędzia naczelny wraz 

z Dyrektorem Turnieju w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju głównego, pomiędzy godziną 17:00 

a 18:00, w oparciu o aktualną listę zgłoszeń. Dyrektor turnieju przedstawia sędziemu naczelnemu listę 

zawodników, którzy uiścili opłatę wpisową.  

Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia sędziemu naczelnemu dokumentów 

uprawniających do udziału w turnieju oraz dokonania wpisu na liście przed pierwszym swoim meczem. 

3. Weryfikacja telefoniczna 

Zawodnik może być zweryfikowany do eliminacji telefonicznie u sędziego naczelnego w następujących 

przypadkach: 

a) przez drugiego sędziego naczelnego w przypadku, gdy w dniu weryfikacji zawodnik ten rozgrywa: 

• finał gry pojedynczej lub gry podwójnej innego turnieju PZT w tej samej lub wyższej kategorii 

wiekowej; 

• finał gry pojedynczej lub gry podwójnej turnieju TE, ITF, ATP, WTA. 

b) jeśli podczas podróży na miejsce rozgrywania turnieju zaistniały obiektywne okoliczności (np. 

wypadek drogowy, spóźnienie pociągu, autobusu) uniemożliwiające mu dotarcie w terminie na 

weryfikację. Decyzja w tym względzie należy do sędziego naczelnego. 

c) przez Dyrektora Sportowego PZT: 

• w przypadku zawodników biorących udział w oficjalnych rozgrywkach reprezentacji kraju; 

• w innych uzasadnionych przypadkach. 

4. Zarezerwowanie miejsca w turnieju głównym 

Jeżeli zawodnik z eliminacji przewiduje, że po terminie odwołań, ktoś z turnieju głównego nie dojedzie, 

ma prawo na własne ryzyko zarezerwować sobie miejsce w turnieju głównym. Jeżeli takiego miejsca nie 
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będzie, a on nie stawi się na weryfikację do eliminacji, to nie ma prawa zagrać ani w eliminacjach, ani  

w turnieju głównym i podlega karze jak zawodnik, który się odwołał po terminie. 

IV.6.  LOSOWANIE 

1. Ważność losowania 

Losowania prowadzi sędzia naczelny. Wszystkie losowanie turnieju powinny odbywać się publicznie, tj. 

w sposób otwarty dla wszystkich zainteresowanych stron. Sędzia naczelny powinien zaprosić do 

każdego losowania co najmniej jednego z uczestniczących w turnieju zawodników. 

2. Termin losowania 

a) Turnieje w grze pojedynczej – niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji. 

b) Turnieje w grze podwójnej/mieszanej – niezwłocznie po zamknięciu listy zapisów, lecz nie później niż 

jedną (1) godzinę przed planowanym rozpoczęciem gier.  

3. Procedura losowania 

a) Zasady rozstawienia zawodników 

Rozstawieni mogą być jedynie zawodnicy, którzy posiadają ranking w kategorii wiekowej, w której 

rozgrywany jest turniej. Liczba rozstawionych uzależniona jest od wielkości drabinki. W turniejach rangi 

mistrzowskiej PZT może podjąć decyzję o rozstawieniu zawodników według najbardziej aktualnych list 

światowych, dokonując przeliczenia punktów zgodnie z przelicznikiem. 

Jeśli liczba zawodników rozstawionych nie wystarcza do zapełnienia wszystkich miejsc przeznaczonych 

dla zawodników rozstawionych, miejsca te wypełnia się później, w trakcie losowania pozostałych 

zawodników. W przypadku, gdy żaden z zawodników nie posiada rankingu, wówczas wszystkich 

zawodników umieszcza się w drabince losowo. 

Zawodnika rozstawionego z nr 1 umieścić należy na linii 1, zawodnika rozstawionego z nr 2 na linii 8 

(wielkość drabinki 8), 16 (wielkość drabinki 16), 32 (wielkość drabinki 24/32), 64 (wielkość drabinki 

48/64). 

Pozostałe miejsca przeznaczone dla zawodników rozstawionych należy dolosować z grup składających 

się z dwóch (rozstawieni z nr 3 i 4) oraz czterech zawodników (rozstawieni z nr 5-8, 9-12 oraz 13-16), na 

poszczególne linie od góry do dołu: 
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   Wielkość drabinki 

   8 16 24-32 48/64 

Numer rozstawionego Numer linii 

1   1 1 1 1 

2   8 16 32 64 

3-4 I wylosowany  5 9 17 

 II wylosowany  12 24 48 

5-8 I wylosowany   8 16 

 II wylosowany   16 32 

 III wylosowany   17 33 

 IV wylosowany   25 49 

9-12 I wylosowany    9 

 II wylosowany    25 

 III wylosowany   40  

 IV wylosowany    56 

13-16 I wylosowany    8 

 II wylosowany    24 

 III wylosowany    41 

 IV wylosowany    57 

 
b) Wolne losy 

Po rozlosowaniu zawodników rozstawionych w odpowiednie miejsca na drabince turniejowej, 

w przypadku, gdy liczba zawodników nie pokrywa się z liczbą miejsc w drabince, należy dopisać wolne 

losy, w pierwszej kolejności najwyżej rozstawionym. Ewentualne dalsze wolne losy należy rozlosować 

równomiernie w drabince.  

c) Pozostali zawodnicy 

Nazwiska pozostałych zawodników dolosowuje się od góry drabinki na kolejne wolne miejsca. 

W przypadku, kiedy w wyniku losowania w pierwszej rundzie turnieju dochodzi do spotkania dwóch 

zawodników z tego samego klubu, drugiego z wylosowanych zawodników przesuwa się na kolejne 

wolne miejsce w drabince, jeżeli jeszcze istnieje taka możliwość (dotyczy zarówno turnieju głównego 

jak i eliminacji). Przepis ten nie dotyczy gry podwójnej. 
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d) Wycofania i zasady zastępowania zawodników rozstawionych 

Jeżeli po losowaniu wycofa się zawodnik rozstawiony, na jego miejsce wchodzi nie rozstawiony 

zawodnik z najwyższym rankingiem. Na miejsce tego zawodnika wchodzi najwyżej klasyfikowany 

zawodnik, zgodnie z zasadami zastępowania zwalnianych miejsc, opisanymi w pkt. IV.2.7, 

Jakiekolwiek wolne miejsca w turnieju eliminacyjnym, powstałe w wyniku wycofania się zawodników 

rozstawionych po wywieszeniu planu gier turnieju eliminacyjnego mogą być wypełnione jedynie przez 

zawodników Oczekujących. 

Jakiekolwiek wolne miejsca w turnieju głównym, powstałe w wyniku wycofania się zawodników 

rozstawionych po wywieszeniu planu gier turnieju głównego, mogą być wypełnione tylko przez 

Szczęśliwych Przegranych. 

e) Zwycięzcy eliminacji / Szczęśliwi Przegrani 

Jeśli losowanie turnieju głównego odbywa się przed zakończeniem eliminacji, miejsca dla zwycięzców 

eliminacji oraz Szczęśliwych Przegranych losuje się tak samo jak nazwiska zawodników 

nierozstawionych, pozostawiając w drabince wolne miejsca, oznaczone odpowiednio jako Q lub Q/LL. 

Po zakończeniu eliminacji Szczęśliwych przegranych należy rozlosować razem ze zwycięzcami eliminacji, 

w kolejności od góry do dołu. 

4. Szczególne zasady losowania eliminacji  

a) Sekcje 

Drabinka podzielona jest na tyle sekcji, ilu zwycięzców eliminacji wchodzi do turnieju głównego. Jeżeli 4 

zawodników wchodzi do turnieju głównego, mamy 4 sekcje, jeżeli 6 - 6 sekcji, jeżeli 8 - 8 sekcji.  

W każdej sekcji powinno zostać umieszczonych co najwyżej dwóch (2) rozstawionych zawodników.  

b) Zasady rozstawienia 

Zawodników rozstawia się w następujący sposób: pierwszy rozstawiony zawodnik umieszczony zostaje 

na pierwszej linii pierwszej sekcji, drugi rozstawiony - na pierwszej linii drugiej sekcji, itd., aż wszystkie 

sekcje będą miały rozstawionych na pierwszej linii.  

Pozostałych rozstawionych zawodników traktuje się jako jedną grupę i dolosowuje do poszczególnych 

sekcji. Pierwszy wylosowany umieszczany jest na ostatniej linii sekcji pierwszej, drugi - na ostatniej linii 

sekcji drugiej itd.  

Jeżeli liczba zawodników rozstawionych jest większa od liczby sekcji, ale nie wystarcza do zapełnienia 

wszystkich miejsc przeznaczonych dla zawodników rozstawionych, sekcje z najwyżej rozstawionymi 

zawodnikami pozostawia się bez drugiego rozstawionego zawodnika. Jeżeli żaden z zawodników nie jest 

rozstawiony, zawodników umieszcza się w poszczególnych miejscach w drabince losowo. 
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5. Zasady losowania turnieju pocieszenia 

Turniej pocieszenia jest losowany po rozegraniu I rundy turnieju głównego zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w turnieju głównym. Musi on liczyć minimum 8 zawodników. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się rozgrywanie turnieju pocieszenia według formuły "do tyłu" zgodnie  

z układem tabelki turnieju głównego. 

IV.7.  SZCZEGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA NIEKTÓRYCH TURNIEJÓW 

1. Turnieje rozgrywane w grupach systemem każdy z każdym z grą o miejsca. 

a) Wariant rozgrywek 

Wariant I: 16 zawodników (4 grupy po 4 zawodników) 

• bezpośrednio zaakceptowani   – 12 zawodników 

• Dzikie Karty                  – 4 

Wariant II: 16 zawodników (4 grupy po 4 zawodników) 

• bezpośrednio zaakceptowani   – 12 zawodników 

• Dzikie Karty     – 2 

• kwalifikacje o 2 „Dzikie Karty” 

Uwaga: Wariant musi być określony w komunikacie turniejowym. 

Zasady rozgrywania kwalifikacji o „Dzikie Karty” wg uznania Dyrektora Turnieju. 

b) Formuła turnieju w zależności od liczby zgłoszonych zawodników 

 Faza eliminacyjna Faza finałowa (gra o miejsca) 

16 zawodników 4 grupy  x 4 zawodników 4 grupy  x 4 zawodników 

13-15 zawodników 4 grupy  x 3-4 zawodników 4 grupy x 3-4 zawodników 

12 zawodników 3 grupy x 4 zawodników 4 grupy x 3 zawodników 

11 zawodników 3 grupy x 3-4 zawodników 4 grupy x 2-3 zawodników 

10 zawodników 2 grupy x 5 zawodników A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4, A5-B5 

9 zawodników 3 grupy x 3 zawodników 3 grupy x 3 zawodników 

8 zawodników 2 grupy x 4 zawodników A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4 
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c) Zasady rozstawienia i procedura losowania 

W każdej grupie rozstawionych jest dwóch zawodników. Pierwszego rozstawionego wpisuje się na 

pierwszą pozycję w tabeli Grupy 1, drugiego rozstawionego na pierwszą pozycję w tabeli Grupy 2 itd., 

we wszystkich grupach. Pozostałych rozstawionych graczy dolosowuje się kolejno do poszczególnych 

grup, wpisując ich na drugą pozycję w każdej tabeli, tj.: pierwszy wylosowany jest umieszczany na 

drugiej pozycji w tabeli Grupy 1, drugi wylosowany na drugiej pozycji w tabeli Grupy 2 itd. 

Rozstawieni mogą być jedynie zawodnicy, którzy mają ranking w kategorii wiekowej, w której 

rozgrywany jest turniej. Jeśli liczba zawodników rozstawionych nie wystarcza do zapełnienia wszystkich 

miejsc przeznaczonych dla zawodników rozstawionych, grupy z najwyżej rozstawionymi zawodnikami 

pozostawia się bez drugiego rozstawionego zawodnika. 

W przypadku, gdy do turnieju została dopuszczona mniejsza liczba zawodników niż wynikająca  

z przyjętej formuły gry, wówczas po wpisaniu nazwisk rozstawionych, należy dopisać wolne losy, kolejno 

po jednym wolnym losie na ostatnią pozycję w każdej tabeli, zaczynając od tabeli Grupy 1, następnie 

Grupy 2 itd.  

Po dokonaniu powyższych czynności nazwiska pozostałych zawodników należy dolosować, wpisując je  

w kolejności losowania na trzecią i ewentualnie kolejne pozycje w każdej grupie, zaczynając od Grupy 1. 

2. Program turnieju wg formuły na 16 zawodników: 

I dzień  - 16 meczów; kolejność gier: 1-4, 2-3; 1-3, 2-4 

II dzień  - 16 meczów; kolejność gier: 1-2, 3-4; A1-A4, B1-B4, C1-C4, D1-D4 

III dzień  - 16 meczów; kolejność gier: A1-A3, B1-B3, C1-C3, D1-D3; A1-A2, B1-B2, C1-C2, D1-D2 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 

A A A A 

B B B B 

C C C C 

D D D D 

m-ce 1-4 m-ce 5-8 m-ce 9-12 m-ce 13-16 

A1 B1 C1 D1 

A2 B2 C2 D2 

A3 B3 C3 D3 

A4 B4 C4 D4 
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Łączenie grup  

W przypadku rezygnacji zawodników z gry o miejsca, sędzia naczelny może podjąć decyzję  

o utworzeniu jednej grupy z połączenia graczy dwóch ostatnich grup, pod warunkiem, że liczba 

zawodników w powstałej grupie nie jest wyższa od pierwotnie założonego rozmiaru grupy. 

 

3.  Turnieje Masters PZT. 

a) Zasady rozstawienia i losowania 

Uczestnicy są podzieleni na dwie (2) grupy A i B, składające się z trzech lub czterech zawodników.  

Grupa A: zawodnicy 1 i 4, Grupa B: zawodnicy 2 i 3.  

Zawodnicy 5 i 6 - pierwszy wylosowany do grupy A, drugi do grupy B.  

Zawodnicy 7 i 8 - pierwszy wylosowany do grupy A, drugi do grupy B. 

b) Program turnieju 

I faza - rozgrywki w grupach systemem każdy z każdym  

kolejność gier  -  1-4 2-3, 1-3 2-4, 1-2 3-4; 

UWAGA: W fazie rozgrywek grupowych mecze ostatniej rundy musza być rozgrywane jednocześnie. 

II faza - półfinały i gra o miejsca 5-8 

kolejność gier  -  półfinały  A1-B2, B1-A2 

   -  gra o miejsca  A3-B3 zwycięzca zajmuje miejsce 5 

       A4-B4 zwycięzca zajmuje miejsce 7 

III faza   -  finały i gra o miejsce 3-4 
 

IV.8. PRZEBIEG TURNIEJU 

1. Rozpoczęcie turnieju 

Turniej uważa się za rozpoczęty, w momencie wykonania pierwszego podania w pierwszym punkcie 

pierwszego meczu turnieju. 

Mecz uważa się za rozpoczęty, w momencie wykonania pierwszego podania w pierwszym punkcie 

pierwszego meczu. 

2. Planowanie przebiegu gier 

Sędzia naczelny i dyrektor turnieju mają obowiązek natychmiast po losowaniu danego turnieju 

opracować plan gier, a także wywiesić go na tablicy informacyjnej - do wiadomości uczestników 

turnieju. Plan gier na pierwszy dzień turnieju głównego powinien zostać opublikowany przez sędziego 

naczelnego w portalu TPO nie później niż do godziny 20:00. 
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Przy planowaniu przebiegu gier należy stosować następujące zasady: 

• wytypowanie kolejności gier na poszczególnych kortach; 

• dopuszcza się przeniesienie gier na inny kort. 

• rozpoczynanie od spotkań najbardziej cofniętych. 

Turniej pocieszenia należy rozpocząć tak szybko, jak będzie to możliwe według harmonogramu 

niepowodującego kolizji rozgrywania turniejów głównych, miksta i debla. 

3. Obowiązek gry 

We wszystkich kategoriach wiekowych zawodnik zobowiązany jest do rozegrania w ciągu dnia 

maksymalnie trzech (3) gier (w tym co najwyżej dwie (2) gry singlowe); 

4. Godziny rozpoczęcia ostatniego meczu 

Obowiązują następujące godziny rozpoczęcia ostatniego meczu: 

• skrzaty, młodzicy   godz. 21:00 

• pozostałe kategorie     godz. 22:00 

Mecze mogą być rozpoczynane później jedynie w przypadku wyrażenia na to zgody przez sędziego 

naczelnego oraz obydwie strony. 

5. Czas przerw 

Zawodnik ma prawo do minimalnego czasu przerwy pomiędzy kolejnymi meczami zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

 
Korty 

otwarte 
Hala 

po rozegraniu meczu poniżej 1 

godz.  
30 minut 30 minut 

po rozegraniu meczu od 1 do 1½ 

godz. 
60 minut 45 minut 

po rozegraniu meczu powyżej 1½ 

godz. 
90 minut  60 minut 

po rozegraniu meczu powyżej 1½ 

godz.  

w kategorii do lat 12 

120 minut 150 minut 
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Jeśli gra była przerwana na 30 minut lub więcej z powodu deszczu lub innej obiektywnej przyczyny, to 

długość meczu nie obejmuje okresu tej przerwy. Jeśli gra była przerwana na mniej niż 30 minut, uważa 

się, że mecz był kontynuowany bez przerwy. 

 

6. Formuła gry 

a) Formuła pełna: do dwóch wygranych setów, w każdym secie tie-break do wygranych7 punktów: 

• gra pojedyncza w kategoriach do lat 14, 16,18, kobiet i  mężczyzn. 

b) I formuła skrócona: do dwóch wygranych setów, przy stanie 1/1 w setach, match tie-break do 10 

wygranych punktów: 

• gra pojedyncza w kategorii do lat 12 

• gra pojedyncza w turniejach grupowych 

• gra podwójna we wszystkich kategoriach wiekowych 

c) II formuła skrócona: do dwóch wygranych krótkich setów. 

Zawodnik, który pierwszy wygra cztery gemy przy dwóch gemach przewagi, wygrywa seta. Przy 4-4 

rozgrywany jest tie-break. 

d) III formuła skrócona: do 9 wygranych gemów, przy stanie 8-8 rozgrywany jest  

tie-break do 7 wygranych punktów: 

• w turniejach na tenisa na wózkach 

Sędzia naczelny może zarządzić rozgrywanie meczów wg formuły skróconej w następujących 

przypadkach: 

• w turnieju eliminacyjnym z powodu opóźnień w jego rozgrywaniu ze względu na bardzo 

niekorzystne warunki atmosferyczne; 

• w turnieju pocieszenia; 

• w turnieju gry podwójnej. 

W grze podwójnej obowiązuje system NO-AD (patrz Załącznik C). 

 
IV.14. Wznowienie gry 

W przypadku, gdy po losowaniu prawa wyboru, aura lub inne obiektywne przyczyny nie pozwolą rozpocząć 

spotkania, zawodnik, który wygrał to losowanie ma prawo przed wznowieniem rozgrzewki lub gry, do 

ponownego wyboru podania, odbioru lub strony kortu. 
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V. TECHNICZNE WARUNKI ROZGRYWANIA TURNIEJÓW KRAJOWYCH 
 
V.1.  Korty 

1.  Wszystkie korty, na których rozgrywane są oficjalne mecze turniejowe powinny mieć dokładnie taką samą 

nawierzchnię. W przypadku złych warunków atmosferycznych sędzia naczelny turnieju  

w porozumieniu z dyrektorem może przenieść gry na korty o innej nawierzchni (nawet hali). 

2.  Organizatorzy muszą zapewnić odpowiednie warunki do treningu (nieodpłatnie, min pół godziny dziennie 

dla każdego zawodnika grającego jeszcze w turnieju). Korty treningowe powinny mieć taką samą 

nawierzchnię jak korty turniejowe, ale nie jest to obligatoryjne. Nie muszą one znajdować się na tym 

samym obiekcie, ale wtedy organizator musi zapewnić transport. Korty treningowe muszą być 

udostępnione już w dniu rozpoczęcia turnieju eliminacyjnego. 

3.  Organizator turnieju rangi mistrzostw Polski musi dysponować minimum 6 kortami otwartymi lub  

3 kortami pod dachem dla turniejów halowych. Organizator turnieju ogólnopolskiego analogicznie,  

4 w sezonie letnim i 2 w sezonie halowym (w przypadku, kiedy organizator dysponuje mniej niż  

4 kortami, turnieje męski i żeński musza być rozgrywane oddzielnie). Organizator turnieju wojewódzkiego 

według zasad ustalonych w poszczególnych WZT. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

organizatora, Zarząd PZT może odstąpić od powyższych zasad. 

4.  Korty muszą spełniać wszelkie wymogi regulaminowe przewidziane przepisami gry w tenisa. 

5.  Poprawienie stanu nawierzchni kortu może mieć miejsce na polecenie sędziego naczelnego lub głównego 

tylko podczas przerw na zmianę stron przez zawodników lub przerwy między setami. 

6.  Wyposażenie kortów: 

� stołek sędziego głównego, 

� krzesła dla zawodników, 

� słupki i siatki tenisowe, 

� podpórki do gry pojedynczej, 

� pasek środkowy ściągający siatkę, 

� sprzęt do wyrównywania nawierzchni i poprawiania linii na kortach ziemnych. 

V.2. Obiekt tenisowy 

1.  Obiekt, na którym rozgrywany jest turniej PZT musi dysponować odpowiednimi szatniami, natryskami  

i ubikacjami dla zawodników, spełniającymi wszelkie wymogi sanitarne oraz odpowiednio 

zabezpieczonymi. Obiekt taki podlega weryfikacji PZT. 

2.  Przez cały czas trwania turnieju na obiekcie musi znajdować się tablica informacyjna, na której sędzia 

naczelny zawodów lub dyrektor turnieju winien umieszczać: 

� aktualne wyniki poszczególnych gier (drabinki turniejowe), 

� plan gier na dany dzień, 
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� ważne komunikaty dotyczące przebiegu turnieju bądź zaistniałych zmian, podpisane tylko przez 

dyrektora turnieju lub sędziego naczelnego, 

� listę kar nałożonych na zawodników w związku z przekroczeniem Kodeksu Postępowania Zawodnika. 

3.  Minimalna temperatura na obiekcie krytym, przy której dopuszcza się rozgrywanie turnieju wynosi: 

� 12°C – turnieje rangi mistrzowskiej i Super Seria 

� 10°C – pozostałe turnieje. 

UWAGA: w przypadku nie zagwarantowania minimalnej temperatury, na organizatora nałożona będzie 

kara finansowa zgodnie z regulaminem finansowym PZT. 

V.3. Obsługa medyczna. 

Podczas trwania turnieju organizator zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej. Wymagana jest 

stała obecność pielęgniarki przez cały czas trwania gier oraz stały kontakt z lekarzem, który w razie potrzeby, 

może przybyć na miejsce celem udzielenia pomocy poszkodowanemu. 

V.4. Dzieci do podawania piłek 

W imprezach rangi mistrzowskiej w kategorii kobiet i mężczyzn, minimum od półfinałów, organizator 

zobowiązany jest do zapewnienia dzieci do podawania piłek. W imprezach rangi niższej wg możliwości 

organizatora. 

V.5. Nagłośnienie. 

W turniejach ogólnopolskich, organizator powinien zapewnić nagłośnienie obiektu w taki sposób, aby spiker 

zawodów lub osoba upoważniona przez dyrektora turnieju mogła ogłaszać stosowne komunikaty  

i wywoływać kolejne spotkania zgodnie z planem gier, w sposób uzgodniony z sędzią naczelnym turnieju. 

V.6. Piłki. 

1. Turnieje z kalendarza PZT mogą być rozgrywane jedynie oficjalnymi piłkami wskazanymi w komunikacie 

PZT. 

2. Wszystkie mecze w turniejach głównych gry pojedynczej i podwójnej muszą być rozgrywane nowymi 

piłkami. 

3. Mecze w turniejach rangi Mistrzostw Polski oraz Super Serii rozgrywane są obowiązkowo minimum 

trzema piłkami. W turniejach niższej rangi dopuszcza się rozgrywanie meczów dwoma piłkami. 

4. W turnieju głównym kolejne nowe piłki muszą być dostarczone na seta trzeciego, ale tylko w przypadku 

gry w formule pełnej (nie dotyczy tzw. tiebreaka decydującego). 

5. W halowych i letnich Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn w grze pojedynczej zmiana piłek może być 

dokonywana wg formuły co 11/13 gemów. Informacja o tym musi być podana w komunikacie 

turniejowym. 

6. W przypadku, kiedy piłka zostanie uszkodzona lub zagubiona, organizator zobowiązany jest dostarczyć 

kolejną piłkę. 
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V.7. Nagrody 

Dla trzech pierwszych zawodników lub par w turniejach kategorii mistrzowskiej, PZT przyznaje medale  

(w przypadku nie rozgrywania meczu o trzecie miejsce, dwa medale brązowe) oraz pamiątkowe dyplomy. 

W pozostałych turniejach organizatorzy winni zapewnić puchary dla zwycięzców wszystkich konkurencji  

w turnieju głównym oraz dyplomy pamiątkowe dla czterech pierwszych zawodników (par). 

V.8. Sędziowanie 

Organizator turnieju zobowiązany jest do zapewnienia obsady sędziowskiej zgodnie z wymogami PZT  

(patrz załącznik A). 

V.9. Wpisowe. 

Organizatorzy turniejów mogą pobierać wpisowe od zawodników, nie wyższe jednak niż określają to coroczne 

przepisy finansowe PZT. 

V.10. Naciąganie rakiet 

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia na obiekcie podczas trwania całego turnieju punktu naciągania 

rakiet. 

V.11. Dostęp do Internetu 

Organizator powinien zapewnić dostęp do Internetu dla sędziego naczelnego na potrzeby prowadzenia 

turnieju w systemie TPO. 
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VI. PRZEPISY KLASYFIKACJI PZT 

 
VI.1. Klasyfikacja turniejowa 

1.  Ranga turniejów 

 W celu ustalenia zasad klasyfikacji zawodników PZT wprowadza się następujące rangi turniejów. 

ranga 
klasyfikacyjna 

turnieju 

turnieje młodzieżowe 
turnieje kobiet  

i mężczyzn  
powyżej 18 lat 

turnieje tenisa na 
wózkach 

kategoria kategoria 
ranga 1 HMP MP HMP MP HMP MP 
ranga 2 Super Seria OTK > 5.000 zł  

ranga 3 OTK pucharowe i grupowe 
OTK A Turniej 
integracyjny 

ranga 4 MW MW  

ranga 5 Turnieje wojewódzkie pozostałe 
OTK B Turniej 
integracyjny 

 
 O kategorii (randze klasyfikacyjnej) turnieju decyduje: 

- w turniejach kobiet i mężczyzn powyżej 18 lat - pula nagród finansowych; 

- w turniejach młodzieżowych; 

- spełnienie wymogów organizacyjnych zawartych w załączniku do Regulaminu Turniejowego PZT; 

 - w turniejach tenisa na wózkach – Kolegium ds. Tenisa na Wózkach przy Zarządzie PZT. 

W przypadku stwierdzenia uchybień regulaminowych (m.in. nie rozgrywanie turniejów w grze podwójnej) 

lub nie wywiązania się przez Organizatora z umów z PZT - Zarząd PZT na wniosek Działu Sportu, może 

podjąć decyzję o obniżeniu rangi turnieju, jego nie sklasyfikowaniu lub nałożeniu na Organizatora kary 

zgodnie z Regulaminem finansowym. 

2.  Klasyfikacja turniejowa – indywidualna. 

 Klasyfikację indywidualną sporządza się: 

a) odrębnie w grze pojedynczej i podwójnej: 

- w kategorii kobiet i mężczyzn powyżej 18 lat; 

- w tenisie na wózkach; 

b) łącznie w grze pojedynczej i podwójnej: 

 - w kategoriach młodzieżowych  

• juniorzy - do lat 18;  

• kadeci - do lat 16;  

• młodzicy - do lat 14;  

• skrzaty - do lat 12; 
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3.  W ramach Kalendarza PZT turnieje mogą być grupowane w oddzielne cykle, kończące się turniejami 

Masters. Mogą się one posługiwać dodatkową, odrębną od PZT punktacją dla własnych potrzeb. Wymaga 

to jednak podpisania umowy z PZT na organizację takich cykli. 

4.  Zawodnik lub zawodniczka, aby zostać sklasyfikowanym na listach PZT musi posiadać aktualną roczną 

licencję PZT oraz zdobyć punkty w turniejach międzynarodowych, turniejach PZT lub turniejach WZT. 

5.  Zasady ustalania rankingu. 

5.1. O kolejności zawodników na listach klasyfikacyjnych krajowych w kategoriach młodzieżowych decyduje 

suma punktów zdobytych w okresie 12 miesięcy: 

• w maksymalnie 6 turniejach krajowych w grze pojedynczej, w których dany zawodnik uzyskał 

najwyższą ilość punktów; 

• 50% punktów w maksymalnie 6 turniejach krajowych w grze podwójnej, w których dany zawodnik 

uzyskał najwyższą ilość punktów; 

• punkty zdobyte w rozgrywkach drużynowych w jednej edycji (singiel + debel); 

• punkty zaliczone zawodnikowi na listach międzynarodowych po ich przeliczeniu zgodnie z pkt 7. 

 
UWAGA! Od ogólnej liczby punktów zaliczonych do klasyfikacji są odejmowane tzw. „punkty karne”  

za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika. 

� ostrzeżenie   – 5 pkt. 

� kara punktu – 10 pkt. 

� kara gema    – 20 pkt. 

� dyskwalifikacja oraz nie dokończenie meczu – 30 pkt. 

5.2. O kolejności zawodników na listach klasyfikacyjnych krajowych w kategorii kobiet i mężczyzn powyżej 18 

lat decyduje suma punktów zdobytych w okresie 12 miesięcy: 

• w maksymalnie 6 turniejach krajowych w grze pojedynczej oraz oddzielnie w grze podwójnej,  

w których dany zawodnik uzyskał najwyższą ilość punktów; 

• punkty zdobyte w rozgrywkach drużynowych w jednej edycji; 

• punkty zaliczone zawodnikowi na listach międzynarodowych po ich przeliczeniu zgodnie z pkt 7. 

5.3. W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności na liście decyduje: 

- większa suma punktów zdobytych w kolejności: w grze pojedynczej, a następnie podwójnej; 

- większa suma punktów zdobytych w grze pojedynczej w turniejach wyższej rangi. 

5.4. Zawodnicy, którzy przechodzą do wyższej kategorii wiekowej otrzymują 30% punktów zaliczonych  

w swojej kategorii (lista generalna za dany rok). Jeżeli zawodnik ma na liście generalnej punkty  

w wyższej kategorii wiekowej, zalicza mu się wyższą sumę punktów. Punkty te są przyznawane do 

momentu uzyskania wyższej sumy punktów zaliczonych w aktualnej kategorii wiekowej, lecz nie dłużej niż 
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na liście kroczącej nr 3. Przepis powyższy ma zastosowanie do kategorii skrzatów, młodzików  

i kadetów. 

6.  Nadrzędność list międzynarodowych: 

 ATP    do miejsca 500 

 WTA    do miejsca 300 

 ITF Wheelchair   do miejsca 200 

 ITF U18    do miejsca 150 

 TE U16    do miejsca 50 

 TE U14    do miejsca 50 

 
7.  Przeliczniki punktowe. 

Punkty zaliczone zawodnikom na listach międzynarodowych są zaliczane na listę PZT przy zastosowaniu 

następujących przeliczników: 

ATP      7 

WTA      5 

ITF Wheelchair      3 

ITF U18      3 

TE U16      1  (tylko punkty zdobyte w turniejach TE do lat 16) 

TEU14      2  (tylko punkty zdobyte w turniejach TE do lat 14)   

 
9.  Punkty bonusowe przydziela się dla wszystkich kategorii wiekowych wg poniższych zasad:  

 listy krajowe:   

miejsce 1    150 pkt 

miejsce 2      120 pkt 

miejsca 3-4    80 pkt 

miejsce 5-8                64 pkt 

miejsca 9-16        48 pkt 

miejsca 17-32           32 pkt 

miejsca 33-48     24 pkt 

miejsca 49-64    16 pkt 

miejsca 65-96      8 pkt 

miejsca 97-128      4 pkt 

miejsca 129-256     2 pkt 

miejsca 257 -      1 pkt 
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10. Za zajęcie poszczególnych miejsc w turniejach zawodnicy otrzymują punkty zgodnie z zamieszczonymi 

poniżej tabelami. W grze podwójnej i mieszanej zawodnicy otrzymują po 50% punktów. Nie prowadzi się 

oddzielnej klasyfikacji w grze mieszanej. 

 a)  Punktacja turniejów krajowych. 

Ranga Turnieje główne eliminacje Pocieszenie 

miejsce 1 2 3-4 5-8 9-16 17-32 33-64 1 2 3-4 5-8 1 2 3-4 5-8 9-16 

Ranga 1 180 120 64 48 32 16(1) 1 6 4(1) 2(1) 1 24 18 12 9 6 

Ranga 2 100 64 48 32 24 12(1) 1 5 3(1) 1  18 15 10 7 4 

Ranga 3 64 48 36 24 18 9(1) 1 4 3(1) 1  12 10 8 6 3 

Ranga 4 48 36 28 20 14 6(1) 1 3 2(1) 1  9 7 6 5 2 

Ranga 5 24 20 16 12 6(1) 1 -     6 5 4 3(1) 1 

Uwaga: w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (MP do lat 16) punkty do klasyfikacji zdobywa się tylko w 

dwóch konkurencjach. 

 b) Punktacja turniejów rozgrywanych systemem „każdy z każdym” z grą o miejsca. 

 

Zasady ustalania kolejności w grupach:  

miejsce Punktacja-turnieje 

Masters Ogólnopolskie  

Ranga 3 

Ogólnopolskie  

Ranga 4 oraz MW 

wojewódzkie 

Kat 12/14/ 

tenis na wózkach 

Kat 11/13 

1 180 90 64 48 24 

2 120 60 54 42 21 

3 92 46 46 38 19 

4 64 32 40 32 16 

5 60 30 34 28 14 

6 56 28 28 24 12 

7 52 26 24 20 10 

8 48 24 20 16 8 

9 - - 16 12 6 

10 - - 12 10 5 

11 - - 10 8 4 

12 - - 8 6 3 

13 - - 6 4 2 

14 - - 4 3 2 

15 - - 3 2 1 

16 - - 1 1 1 
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I. Liczba zwycięstw; 

II. W przypadku, gdy 2 zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności decyduje wynik ich 

bezpośredniego pojedynku; 

III. W przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności decyduje: 

a) większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach) 

- jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3),                             

o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku; 

b) większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach) 

- jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3),                       

o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku. 

IV.  Przez losowanie. 

UWAGA 1: Jeżeli jakikolwiek mecz został przerwany i niedokończony z powodu kontuzji itp., zapisany 

zostanie wynik skończony, np. zawodnik A prowadzi z zawodnikiem B 6-3 2-0 gdy zawodnik A doznaje 

kontuzji i nie jest w stanie dokończyć meczu; wynik zapisuje się jako 3-6 6-2 6-0 dla zawodnika B. 

 
UWAGA 2: W przypadku rezygnacji zawodnika z gry w grupach wszystkie nierozegrane spotkania zalicza 

się jako mecze przegrane w stosunku 0-6 0-6. 

 
UWAGA 3: W przypadku, gdy zamiast trzeciego seta rozgrywany jest tiebreak lub supertiebreak, przy 

ustalaniu kolejności, tiebreak ten traktowany jest jako jeden set w przypadku liczenia setów i nie jest 

brany pod uwagę w przypadku liczenia gemów.  

 
UWAGA 4: W przypadku niedokończenia turnieju zawodnik nie otrzymuje punktów do klasyfikacji. 

 
d) Punktacja rozgrywek drużynowych. 

Zawodnicy, którzy biorą udział w finałach DMP otrzymują punkty do klasyfikacji za wygrane spotkanie  

w grze pojedynczej lub podwójnej wg następującej tabeli : 

 finał półfinał 
ćwierćfinał  

+ mecz o miejsce III 
Mecze o miejsca V-VIII 

Gra pojedyncza 

1 rakieta 100 80 60 40 

2 rakieta 80 60 40 20 

3 rakieta 60 40 20 10 

4 rakieta 40 20 10 5 

5 rakieta 20 10 5 2 
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Gra podwójna 

1 debel  (na parę) 80 60 40 20 

2 debel ( na parę) 60 40 20 10 

 
-  punkty za DMP są przyznawane dodatkowo jako 7 turniej; 

-  punkty są przyznawane jedynie za rozegrany mecz; 

- do klasyfikacji zalicza się najwyższą wartość punktów zdobytych w grze pojedynczej + najwyższą wartość 

punktów zdobytych w grze podwójnej  

11. Terminy   

Sezon klasyfikacyjny na dany rok trwa od 1.I do 31.XII danego roku. PZT ogłasza roczne listy klasyfikacyjne 

(generalne) w dniu 31.XII danego roku. 

Listy kroczące we wszystkich kategoriach wiekowych ukazują się w pierwsza środę każdego miesiąca do 

godziny 14.00 wraz z wykazem turniejów uwzględnionych w danej klasyfikacji. Listy obowiązują od dnia 

następnego po ich ukazaniu się do dnia ukazania się następnych list.  

12. Przepisy ogólne klasyfikacji 

a) Turnieje nie spełniające warunków regulaminu turniejowego PZT nie będą zaliczane do klasyfikacji; 

b) Minimalna ilość zawodniczek i zawodników w turnieju, przy której turniej zaliczany jest do klasyfikacji 

wynosi: 

• w grze pojedynczej - 8 w turnieju głównym, 8 w turnieju pocieszenia;  

• w grze podwójnej - 4 pary. 

c) W turniejach OTK rangi 4 i 5 oraz OTK A i B na wózkach, w przypadku kiedy liczba zgłoszeń wynosi 16 i 

mniej, dyrektor turnieju może podjąć decyzję o rozgrywaniu turnieju wg formuły „każdy z każdym”  

z grą o miejsca; 

d) W uzasadnionych przypadkach kiedy liczba zgłoszeń wynosi mniej niż 8, ale więcej niż 4, turniej może 

być zaliczony do klasyfikacji PZT wg punktacji turnieju pocieszenia; 

e) Zawodnik przegrywający pierwszą rundę w turnieju głównym, z wyjątkiem przegranej walkowerem 

otrzymuje zawsze tylko jeden punkt, niezależnie od rangi turnieju; 

f) Za zwycięstwo walkowerem w pierwszej rundzie zawodnik otrzymuje tylko 1 punkt; zwycięstwo 

walkowerem w kolejnych rundach jest traktowane jak każde inne; 

g) Zawodnik posiadający wolny los i przegrywający w drugiej rundzie otrzymuje punkty jak przegrany w 

pierwszej rundzie, czyli 1 punkt;  

h) Zawodnicy, którzy weszli do turnieju głównego z turnieju eliminacyjnego otrzymują punkty jak 

wymieniono w tabeli w zależności od rangi turnieju; powyższe punkty zawodnicy otrzymują 

niezależnie od tych, które mogą zdobyć w turnieju głównym i turnieju pocieszenia;  
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i) Zawodnicy, którzy weszli do turnieju głównego z turnieju eliminacyjnego nie rozgrywając żadnego 

meczu w eliminacjach otrzymują jedynie punkty za dojście do odpowiedniej rundy turnieju głównego; 

j) Za zajęcie poszczególnych miejsc w turnieju pocieszenia zawodnicy otrzymują punkty jak wymieniono 

w tabeli, pod warunkiem wygrania przynajmniej jednej gry; w turniejach pocieszenia granych wg 

formuły do tyłu zgodnie z układem tabelki turnieju głównego dopuszcza się rozegranie tylko jednej 

rundy. Zwycięzcy otrzymują punkty do klasyfikacji: 50% punktów za przejście I rundy turnieju 

głównego; 

k) Nie ma obowiązku rozgrywania meczu o trzecie miejsce; w przypadku rozgrywania tego spotkania, 

punkty za miejsce trzecie ustala się jako średnią punktów z miejsca 2 i 3-4 z zaokrągleniem do pełnego 

punktu w górę; 

l) Wojewódzkie Związki Tenisowe mogą prowadzić odrębną klasyfikację dla turniejów wojewódzkich nie 

objętych Kalendarzem PZT, a organizowanych przez WZT; klasyfikacja ta może być prowadzona  w 

oparciu o zasady ustalone indywidualnie przez województwo; 

m) W turniejach międzynarodowych obowiązują regulaminy klasyfikacyjne stosowne dla poszczególnych 

turniejów: TE, ITF, WTA i ATP. 

 

VI.2.  Klasyfikacja drużynowa 

2.1. Drużyny uzyskują punkty do klasyfikacji klubowej według poniższych tabel: 

Zajęte miejsca DMP mężczyzn DMP kobiet 
DMP w tenisie 

na wózkach 

1 160 160 100 

2 120 120 80 

3 100 100 70 

4 80 80 60 

5-6 60 60 50 

7-8 40 40  

9 i dalsze 20   
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Zajęte miejsca 
HDMP 

kobiet i mężczyzn 

Rozgrywki młodzieżowe 

letnie i zimowe 

Talentiada 

ogólnopolska wojewódzka 

1 100 100 100 40 

2 80 80 80 30 

3 70 70 70 20 

4 60 60 60 10 

5-8 50 50 50 5 

9-12   40 2 

13-16   30 

 

2.2. Drużyny zdobywają punkty w rozgrywkach halowych i letnich. 

2.3. W rozgrywkach młodzieżowych letnich oraz Talentiadzie klub może wystawić więcej niż jedną drużynę. 

VI.3.  Klasyfikacja Klubowa 

W klasyfikacji klubowej uwzględniane są jedynie kluby posiadające aktualną licencję klubowa PZT. Dla 

opracowania klasyfikacji klubów sumuje się punkty bonusowe wszystkich zawodników i zawodniczek danego 

klubu znajdujących się na listach klasyfikacyjnych PZT we wszystkich kategoriach wiekowych i dodaje się do 

nich punkty zdobyte przez kluby za rozgrywki drużynowe według klasyfikacji drużynowej. 

UWAGA 1: w przypadku, kiedy zawodnik startował w kilku kategoriach wiekowych do klasyfikacji klubowej 

zalicza się jedynie punkty z jednej kategorii, w której zdobył ich najwięcej. 

UWAGA 2: w przypadku zawodników zagranicznych do klasyfikacji są zaliczane jedynie punkty tych 

zawodników, którzy spełniają wymogi przepisu o warunkach uczestnictwa w turniejach PZT. 

UWAGA 3: w kategorii kobiet i mężczyzn zalicza się jedynie wyższą liczbę punktów bonusowych za grę 

pojedyncza lub grę podwójną. 

VI.4.  Klasyfikacja Województw 

Suma punktów wszystkich klubów województwa stanowi o jego miejscu we współzawodnictwie województw 

w danym sezonie klasyfikacyjnym. 
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VII.  PRZEPISY ANTYDOPINGOWE 

Walka z dopingiem w sporcie jest w Polsce regulowana aktami normatywnymi rangi ustawowej,  

a także wiążącymi nasz kraj ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Katalog ten uzupełnić należy  

o przepisy stosowane przez organizacje sportowe, tworzone przez Światową Agencję Antydopingową lub,  

w sposób zgodny z nimi, przez międzynarodowe federacje sportowe.  

Normy antydopingowe, stanowiące prawo powszechnie obowiązujące, pomieszczono w polskim porządku 

prawnym przede wszystkim w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. 

zm.) oraz pośrednio w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381  

z późn. zm.), czy ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. 

zm.). Prawo powszechnie obowiązujące to także ratyfikowane umowy międzynarodowe. W ich ramach normy 

antydopingowe funkcjonują w Konwencji Antydopingowej Rady Europy z dnia 16 listopada 1989 r. (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 15, poz. 149) oraz w Międzynarodowej konwencji sporządzonej w Paryżu w dniu 19 października 

2005 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999), przyjętej pod auspicjami UNESCO.  

  
Pośród aktów prawa wewnątrzorganizacyjnego ruchu sportowego, zawierających normy antydopingowe, 

wymienić należy przede wszystkim Kodeks Antydopingowy Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), wraz 

z międzynarodowymi standardami tej organizacji oraz regulaminy antydopingowe poszczególnych 

międzynarodowych federacji sportowych, opracowane w pełnej zgodności z Kodeksem. 

  
Organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie jest w Polsce Komisja do Zwalczania Dopingu  

w Sporcie. Odpowiada ona za koordynację krajowego programu zwalczania dopingu w sporcie,  

w ramach którego realizowane są m.in. kontrole antydopingowe oraz projekty o charakterze profilaktycznym. 

 
Lista zakazanych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe jest dostępna na stronie 

www.antydoping.pl  

 
VIII.  ZWALCZANIE RASIZMU I DYSKRYMINACJI W SPORCIE 

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji przyjmujemy, że  

w polskim tenisie obowiązuje deklaracja „NIE DLA RASIZMU W SPORCIE”. 

Deklaracja dostępna na stronie 

http://www.zprp.pl/upload/pliki/Deklaracja%20NIE%20dla%20rasizmu%20w%20sporcie.pdf 
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IX.  KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODNIKA 

IX.1.   Cel 

Polski Związek Tenisowy ustanawia niniejszy kodeks w celu uniknięcia nieuczciwych  

i nieprofesjonalnych zachowań zawodników, członków rodzin i osób wspierających, a także organizatorów 

turniejów znajdujących się w kalendarzu Polskiego Związku Tenisowego. 

W przypadku turniejów międzynarodowych nadrzędne są odpowiednie Kodeksy Postępowania właściwych 

organizacji (TE, ITF, WTA, ATP). 

IX.2.  Zgłoszenie i wycofanie się z turnieju 

  2.1.  Wycofanie z turnieju w terminie 

Zawodnik może zostać wycofany z turnieju bez żadnych konsekwencji nie później niż na 4 dni do 

godziny 23.59 przed rozpoczęciem turnieju eliminacyjnego lub turnieju głównego w przypadku, kiedy 

turniej eliminacyjny nie jest rozgrywany. Wycofanie takie musi nastąpić oficjalnie poprzez system TPO. 

  2.2.   Brak wycofania  

Zawodnik, który został zaakceptowany do uczestnictwa w turnieju (dotyczy to zarówno turnieju 

głównego, jak i eliminacji) powinien stawić się do gry. Brak wycofania z turnieju każdorazowo podlega 

karze finansowej określonej w Regulaminie Finansowym PZT oraz dodatkowo w turnieju głównym 

podlega karze punktowej jak za awans do drugiej rundy danego turnieju. 

  2.3.  Wycofanie po terminie 

Każde wycofanie zawodnika po terminie określonym w pkt. 2.1, traktowane jest jako naruszenie 

Kodeksu. Zawodnik ma prawo dwa (2) razy w ciągu jednego roku kalendarzowego wycofać się  

z turnieju po terminie bez ponoszenia konsekwencji, pod warunkiem, że wycofanie nastąpiło poprzez 

system TPO lub za pośrednictwem sędziego naczelnego przed zakończeniem weryfikacji eliminacji lub 

rozpoczęciem turnieju głównego, w przypadku gdy turniej eliminacyjny nie jest rozgrywany. W każdej 

innej sytuacji, niezależnie od powodu, zawodnik podlega  karze finansowej określonej w Regulaminie 

Finansowym PZT. 

  2.4  Wycofanie ze względów medycznych 

a) Zawodnik, który doznał kontuzji bądź choroby przed upływem terminu odwołań jest zobowiązany 

do wycofania się z turnieju, w którym nie będzie mógł uczestniczyć. 

b) Jeżeli po zakończeniu weryfikacji zawodnik jest zmuszony do wycofania się z turnieju ze względów 

medycznych, ma prawo to uczynić bez ponoszenia konsekwencji, na podstawie oficjalnego 

Zaświadczenia Medycznego PZT wypełnionego przez osobę uprawnioną do udzielania pomocy 

medycznej na obiekcie, wskazującego rodzaj kontuzji lub choroby oraz potwierdzającego, że zawodnik 

nie jest w stanie kontynuować gry w obecnym turnieju. 

c) Zawodnik nie ponosi konsekwencji za wycofanie po terminie jeżeli: 
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• Zawodnik, po terminie określonym w pkt. 2.1, dozna kontuzji bądź choroby podczas innego 

wcześniejszego turnieju i osoba uprawniona do udzielania pomocy medycznej stwierdzi, że 

zawodnik nie będzie zdolny do gry w terminie kolejnego turnieju; 

• Zawodnik na miejscu rozgrywania turnieju zostanie uznany przez osobę uprawnioną do udzielania 

pomocy medycznej za niezdolnego do gry. 

Na potrzeby stosowania niniejszego przepisu należy przyjąć, że zawodnik musi wycofać się z turnieju 

przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu, na podstawie wypełnionego oficjalnego Zaświadczenia 

Medycznego PZT lub zaświadczenia medycznego innej organizacji tenisowej. Zaświadczenie takie należy 

dostarczyć sędziemu naczelnemu nie później niż ostatniego dnia turnieju. 

  2.5. Udział w dwóch turniejach jednocześnie 

Zawodnik nie może uczestniczyć w więcej niż jednym turnieju jednocześnie. Za turnieje odbywające się 

jednocześnie uznaje się turnieje, w których zawodnik w tym samym dniu rozgrywa jakikolwiek mecz 

turnieju głównego w grze pojedynczej lub podwójnej. Jeżeli zawodnik zgłoszony jest do dwóch lub 

więcej turniejów odbywających się jednocześnie, musi wycofać się ze wszystkich turniejów oprócz tego,  

w którym ma zamiar uczestniczyć. 

Zawodnik, który wziął udział w dwóch turniejach jednocześnie nie otrzymuje punktów do rankingu PZT 

za żaden turniej, w którym wziął udział oraz podlega karze finansowej zgodnie z Regulaminem 

Finansowym PZT. 

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy jeden z turniejów opóźnił się i zawodnik, zgłoszony do 

kolejnego turnieju, w dniu weryfikacji rozgrywa finał gry pojedynczej w turnieju poprzedzającym. 

IX.3.  Fałszowanie dokumentów 

Zawodnik posługujący się fałszywą dokumentacją bądź dokumentacją poświadczającą nieprawdę może 

podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu określonemu w Regulaminie Dyscyplinarnym PZT. Przepis ten 

dotyczy w szczególności, lecz nie wyłącznie, dokumentów uprawniających zawodnika do udziału  

w turnieju lub wycofania z turnieju, postępowań odwoławczych od nałożonych kar oraz procedur związanych 

z ubieganiem się o wydanie licencji.  

IX.4.  Naruszenie kodeksu podczas turnieju 

  4.1.   Ogólna zasada. 

Każdy zawodnik powinien podczas wszystkich meczów oraz przez cały czas trwania turnieju 

zachowywać się na obiektach turniejowych w sposób godny sportowca i zdyscyplinowany. Przepis ten 

dotyczy także wszystkich osób będących z zawodnikiem tzn. trenerów, opiekunów, członków rodziny, 

itd. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zachowań mających charakter obraźliwy w stosunku do 

zawodników, PZT, organizatorów, pracowników turnieju, sędziów, widzów, dzieci do podawania piłek 
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lub innych osób, sędzia naczelny turnieju może podjąć decyzję o usunięciu takiej osoby z obiektu, na 

którym jest rozgrywany turniej. 

Dla celów wszystkich przepisów naruszenia kodeksu, obiekty turniejowe oznaczają korty wraz  

z infrastrukturą, hotele, środki transportu turniejowego oraz inne miejsca związane bezpośrednio  

z turniejem. 

 4.2.  Punktualność 

Mecze powinny następować zgodnie z ogłoszonym wcześniej planem gier. Plan ten powinien być 

wywieszony przez sędziego naczelnego w dobrze widocznym miejscu. Sędzia naczelny ma obowiązek 

umieszczenia w widocznym miejscu oficjalnego zegara zawodów. 

Każdy zawodnik, nie będący gotowy do gry w ciągu 10 minut po jej wywołaniu, w kategorii kobiet  

i mężczyzn powyżej 18 lat  podlega karze finansowej, a w kategoriach młodzieżowych karze punktowej 

jak za ostrzeżenie.  

Każdy zawodnik nie będący gotowy do gry w ciągu 15 minut po jej wywołaniu, powinien być 

zdyskwalifikowany, chyba że sędzia naczelny po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności nie nałoży 

dyskwalifikacji. 

 4.3.  Strój i sprzęt (nie dotyczy turniejów wojewódzkich) 

Wszyscy zawodnicy powinni być ubrani i prezentować się w sposób profesjonalny, tzn. mieć przepisowy, 

czysty strój tenisowy podczas wszystkich swoich meczów. 

a) Niedopuszczalny strój 

Podczas meczu (włącznie z rozgrzewką) nie wolno grać w żadnego rodzaju bluzach typu „sweatshirt”, 

koszulkach typu T-shirt niezatwierdzonych przez sędziego naczelnego, spodniach joggingowych, 

dżinsach i szortach ogólnosportowych. Jeśli zawodnik ma wątpliwości, co do własnego stroju, powinien 

zwrócić się do sędziego naczelnego o wydanie opinii w tej sprawie. 

b) Znaki firmowe (logo)  

- Definicja producenta: 

Dla celów niniejszych przepisów, producent oznacza firmę produkującą ubiory lub sprzęt tenisowy,  

o którym mowa. 

- Definicja sponsora: 

Dla celów niniejszych przepisów, sponsor oznacza firmę, której znaki identyfikacyjne umieszczone są na 

stroju lub sprzęcie zawodnika, a która to firma nie jest producentem tego stroju lub sprzętu. 

- Określenie rozmiaru logo: 

Rozmiar naszywek lub innych dodatków znajdujących się na ubiorach zawodnika powinien być 

określony poprzez obliczenie ich powierzchni. W tym celu należy zakreślić, w zależności od kształtu 

naszywki, okrąg, trójkąt lub czworokąt. Ograniczona w ten sposób powierzchnia stanowi powierzchnię 
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logo w ujęciu niniejszych przepisów. W przypadku kiedy tło naszywki jest tego samego koloru jak strój, 

wtedy przy określaniu powierzchni dopuszczalnej przez przepisy, będzie brany pod uwagę jedynie 

kształt logo. 

c) Podczas meczów zawodnik nie może mieć na swoich strojach oraz sprzęcie żadnych znaków 

identyfikacyjnych z wyjątkiem określonych poniżej. Ograniczenie to może dotyczyć również konferencji 

prasowych oraz ceremonii otwarcia: 

 Koszulka, bluza, kurtka 

• przód, tył i kołnierzyk – 2 logo producenta, każde o maksymalnej powierzchni 13 cm², umieszczone  

w dowolnym miejscu (np. dwa z przodu, lub jedno z przodu, drugie na kołnierzyku, itd.), lub 1 logo 

producenta o maksymalnej powierzchni 26 cm², umieszczone w dowolnym miejscu. 

• rękawy – 1 logo sponsora na każdym z rękawów, każde o maksymalnej powierzchni 19,5 cm² oraz  

1 logo producenta na każdym z rękawów, każde o maksymalnej powierzchni 52 cm². Jeśli logo 

producenta zawiera na powierzchni 52 cm² napis, to powierzchnia tego napisu nie może przekroczyć 

26cm². 

• bez rękawów: 

2 logo sponsora, każde o maksymalnej powierzchni 19,5 cm², umieszczone z przodu stroju; 

Spodenki/Spódniczka 

• 2 logo producenta, każde o maksymalnej powierzchni 13 cm² lub 1 logo producenta o maksymalnej 

powierzchni 26 cm². Na spodenkach z lycry 1 logo producenta o maksymalnej powierzchni 13 cm². 

Sukienka 

• Sukienka, dla celów niniejszych przepisów, jest traktowana jako kombinacja koszulki i spódniczki 

(dzielona w pasie). 

Skarpetki i buty 

• Standardowe logo producenta na skarpetkach i butach; każde logo na skarpetkach o maksymalnej 

powierzchni 13 cm². 

Zawodnicy mają obowiązek grać w butach przeznaczonych do gry na nawierzchni, na której 

rozgrywany jest turniej. Sędzia naczelny ma prawo do wydania decyzji, czy buty nadają się do gry na 

danej nawierzchni. 

 Rakieta 

• Standardowe logo producenta; na naciągu standardowe logo producenta rakiety i logo producenta 

naciągu. 

Czapka, opaska na głowę, opaska na nadgarstek 

• 1 logo producenta o maksymalnej powierzchni 13 cm² (może zawierać napis). 

Torba, ręcznik, inny sprzęt 
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• Standardowe logo producenta na każdym egzemplarzu oraz 2 oddzielne logo sponsora na 1 torbie, 

każde o maksymalnej powierzchni 26 cm². 

Wózek: tenisowy i inwalidzki 

• Maksymalnie 3 logo sponsora, każde o maksymalnej powierzchni 232 cm2. 5 logo producenta na 

każdy wózek. 

Quad asystent 

• Każda z osób pomagająca zawodnikowi i przebywająca na korcie musi być ubrana w strój 

regulaminowy. 

d) Logo lub nazwa klubu, województwa, kraju. 

Zawodnicy mogą mieć na swoim stroju logo, nazwę, symbol polskiego klubu lub województwa, które 

reprezentują, oraz mogą grać w strojach reprezentacji narodowej Polski. 

e) Logo innego turnieju tenisowego. 

Niedopuszczalne jest na stroju i sprzęcie logo, nazwa, symbol, znak towarowy jakiegokolwiek innego 

turnieju tenisowego lub organizacji polskiej lub międzynarodowej, która nie jest współorganizatorem 

danego turnieju. 

f) Przepisy o reklamie wizualnej. 

Jeżeli jakikolwiek ze znaków firmowych (logo) narusza obowiązujące w Polsce przepisy o reklamie 

wizualnej, jego użycie jest również zabronione. 

g) Strój podczas rozgrzewki. 

Zawodnicy mogą grać w dresie podczas rozgrzewki pod warunkiem, że spełnia on w/w warunki. 

Zawodnicy mogą grać w dresie podczas meczu, jeżeli sędzia naczelny wyraził na to zgodę przed 

rozpoczęciem meczu. 

h) Zaklejanie oraz odwracanie na lewą stronę. 

Niedozwolone jest jakiekolwiek zaklejanie logo na stroju czy sprzęcie oraz odwracanie koszulek lub bluz 

na lewa stronę. 

i) Zmiana oraz odmowa zmiany nieprawidłowego stroju. 

Sędzia główny oraz naczelny mogą nakazać zawodnikowi, w przypadku naruszenia przez niego 

przepisów dotyczących prawidłowego stroju i sprzętu, jego natychmiastową zmianę. Jeżeli w ciągu 15 

minut zawodnik nie będzie posiadał przepisowego stroju lub sprzętu i nie będzie gotowy do gry, może 

zostać zdyskwalifikowany. 

j) Gra podwójna. 

Zawodnicy i zawodniczki (z wyjątkiem rozgrywek w kategorii kobiet i mężczyzn), tworzący parę 

deblową, powinni być ubrani w stroje o zbliżonej kolorystyce. 
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UWAGA: od 01.01.2007 logo Adidasa (3 paski) jest traktowane jako logo producenta i jego rozmiar musi 

spełniać wymogi odpowiednich organizacji. 

 4.4.  Opuszczenie kortu. 

Podczas meczu oraz rozgrzewki zawodnikowi nie wolno opuścić kortu bez zgody sędziego. Zawodnik, 

który naruszy ten przepis, może być zdyskwalifikowany przez sędziego naczelnego. 

 4.5. Widoczne nie przykładanie się do gry. 

Zawodnik powinien wykazać się maksymalnym zaangażowaniem w grę w celu odniesienia zwycięstwa. 

Jeśli zgodnie z opinią sędziego naczelnego oraz głównego jest inaczej, zawodnik może ukarany zgodnie  

z narastającym systemem kar. 

 4.6.  Odmowa dokończenia meczu. 

Zawodnik musi dokończyć rozpoczęty mecz, chyba, że z uzasadnionych powodów nie jest w stanie tego 

zrobić. Zawodnik, który narusza ten przepis może być zdyskwalifikowany przez sędziego naczelnego. 

 4.7.  Konferencja prasowa. 

Zawodnicy  (pary w grze podwójnej) są zobowiązani do uczestniczenia w konferencji prasowej po 

meczu, niezależnie od tego czy wygrali, czy przegrali. Mogą być zwolnieni z tego obowiązku jedynie  

w przypadku kontuzji lub wyczerpania fizycznego, o czym decyduje sędzia naczelny. 

 4.8.   Nieuzasadnione przerwy. 

Zawodnicy powinni przystąpić do gry na żądanie sędziego głównego, natychmiast po zakończeniu 

rozgrzewki. Od tego momentu gra powinna być kontynuowana bez nieuzasadnionych przerw, do 

których zalicza się także przerwy spowodowane naturalna utratą sprawności fizycznej. 

a) Maksimum 20 sekund może upłynąć od momentu zakończenia punktu do czasu wykonania serwisu w 

kolejnym punkcie. Jeśli pierwszy serwis jest zły, drugi musi być wykonany bezzwłocznie. 

b) Podczas zmiany stron przy nieparzystej sumie gemów w secie maksymalnie 90 sekund może upłynąć 

od momentu zakończenia punktu do czasu wykonania pierwszego serwisu w kolejnym gemie. Jednak, 

po pierwszym gemie każdego seta gra powinna być kontynuowana i zawodnicy muszą zmienić strony 

bez przerwy na odpoczynek. 

c) Po zakończeniu każdego seta, bez względu na wynik, zawodnicy mają prawo do przerwy, która może 

trwać maksymalnie 120 sekund od momentu zakończenia punktu do czasu wykonania pierwszego 

serwisu w kolejnym secie. Jeśli suma gemów w zakończonym secie jest parzysta, zawodnicy nie 

zmieniają stron aż do zakończenia pierwszego gema kolejnego seta. 

 
Odbierający powinien dostosować się do tempa podającego i musi być gotowy do odbioru, kiedy 

podający jest gotowy do serwisu. 
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Przekroczenie niniejszego przepisu karane jest zgodnie z nienarastającym systemem kar. Pierwsze 

naruszenie przepisu karane jest ostrzeżeniem, każde kolejne karą punktu. 

 
Jednak, jeśli naruszenie przepisów wiąże się z odmową dokończenia meczu, naturalną utratą 

sprawności fizycznej lub kontuzją, po wezwaniu do kontynuowania gry, sędzia główny nakłada kolejne 

kary zgodnie z narastającym systemem kar. Również, jeżeli sędzia uzna, że odbierający celowo  

i regularnie zakłóca rytm serwującego, może ukarać odbierającego zgodnie z narastającym systemem 

kar. 

 4.9.  Używanie nieprzyzwoitych wyrazów. 

Zawodnicy nie powinni używać nieprzyzwoitych wyrazów na obiektach turniejowych. Jeśli zawodnik 

naruszy ten przepis podczas meczu, może być za to ukarany zgodnie z narastającym systemem kar. 

Dla celów niniejszych przepisów, używanie nieprzyzwoitych wyrazów oznacza używanie słów 

powszechnie znanych jako przekleństwa lub słowa obraźliwe, które były wyraźnie słyszane przez 

kogokolwiek z sędziów, widzów, dzieci do podawania piłek lub innych osób. 

 4.10. Obraźliwe gesty. 

Zawodnicy nie powinni wykonywać na obiektach turniejowych żadnych gestów uważanych za 

obraźliwe. 

Jeśli naruszenie tego przepisu nastąpi podczas gry, zawodnik podlega karze zgodnie z narastającym 

systemem kar. 

Dla celów tego przepisu, obraźliwe gesty oznaczają wykonywanie znaków rękoma, rakietą lub piłką, 

które powszechnie są uważane za obraźliwe. 

 4.11. Obraza słowna.  

Zawodnicy na obiektach turniejowych nie powinni obrażać słownie sędziów, przeciwnika, widzów lub 

jakiejkolwiek innej osoby. Jeśli takie naruszenie przepisów będzie miało miejsce podczas meczu, 

zawodnik może być ukarany zgodnie z narastającym systemem kar. 

Dla celów niniejszego przepisu, obraza słowna oznacza stwierdzenie skierowane do sędziego, 

przeciwnika, widza lub innej osoby, które w wyraźny sposób podważa jego uczciwość lub ma charakter 

uwłaczający, obraźliwy lub obelżywy. 

 4.12. Obraza czynna. 

Zawodnicy na obiektach turniejowych nie powinni obrażać czynnie jakiegokolwiek sędziego, 

przeciwnika, widza lub innej osoby. Jeśli takie naruszenie przepisów będzie miało miejsca podczas 

meczu, zawodnik może być ukarany zgodnie z narastającym systemem kar. Obraza czynna oznacza 

dotykanie jakiejkolwiek osoby bez jej upoważnienia. 

4.13.  Nadużycie piłek. 
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Zawodnicy nie powinni mocno lub z gniewem uderzać, kopać oraz rzucać piłki tenisowej na obiektach 

turniejowych, z wyjątkiem sytuacji przypadkowych, mających miejsce podczas wymiany na korcie. Dla 

celów niniejszego przepisu nadużycie piłki oznacza celowe wyrzucenie piłki poza obręb kortu, celowe 

lub przypadkowe uderzenie, kopnięcie, rzucenie piłki w obrębie kortu, które może stanowić zagrożenie 

dla osób znajdujących się na korcie lub w jego pobliżu. Jeśli takie naruszenie przepisu ma miejsce 

podczas meczu zawodnik może być ukarany zgodnie z narastającym systemem kar. 

4.14.  Nadużycie rakiety lub innego sprzętu. 

Zawodnicy nie powinni mocno lub z gniewem uderzać, kopać oraz rzucać rakiety tenisowej, a także 

innego sprzętu na obiektach turnieju. Naruszenie tego przepisu podczas gry podlega karze zgodnie  

z narastającym systemem kar. 

Dla celów niniejszego przepisu, nadużycie rakiety lub innego sprzętu oznacza umyślne uderzenie  

w siatkę, kort, stołek sędziowski lub inne stałe wyposażenie kortu z powodu gniewu lub frustracji lub 

działanie mające na celu zniszczenie rakiety lub sprzętu. 

4.15.  Udzielanie rad podczas gry i odpowiedzialność zawodnika za osoby towarzyszące. 

a) Zawodnicy nie powinni otrzymywać rad podczas meczów turniejowych (włącznie z rozgrzewką). 

Jakikolwiek rodzaj komunikacji, werbalnej lub niewerbalnej, między zawodnikiem a innymi osobami 

może być traktowany jako udzielanie wskazówek. Naruszenie tego przepisu podlega karze zgodnie  

z narastającym systemem kar. 

b) Podczas zawodów drużynowych zawodnik może otrzymywać rady od kapitana siedzącego na korcie 

jedynie podczas zmiany stron kortu po zakończeniu gema (nie dotyczy zmian stron po pierwszym gemie 

każdego seta i w tie-breaku). 

 c) Trenerzy, opiekunowie, rodzice zawodnika, itd. nie powinni na obiekcie, na którym rozgrywany jest 

turniej: 

- używać nieprzyzwoitych wyrazów  

- wykonywać obraźliwych gestów 

- obrażać słownie lub czynnie jakiejkolwiek osoby 

- wyrażać opinii, naruszających dobre imię turnieju, znieważyć lub naruszyć dobre imię organizatorów  

i sędziów. 

Jeżeli naruszenie przez nich powyższych przepisów nastąpi podczas meczu zawodnika (włącznie  

z rozgrzewką), zawodnik może być ukarany zgodnie z narastającym systemem kar. W okolicznościach, 

gdy naruszenie powyższych przepisów przez trenerów, opiekunów, rodziców, itd. wyjątkowo uwłacza 

dobremu imieniu turnieju lub jest Ciężkim Wykroczeniem, sędzia naczelny ma prawo usunąć osobę 

popełniającą wykroczenie z kortu i z obiektu, a odmowa wykonania polecenia może być podstawą do 

natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika. 
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4.16.  Niesportowe zachowanie. 

Zawodnicy w trakcie rozgrywania turnieju powinni zachowywać się w sposób godny prawdziwego 

sportowca, oddając szacunek wszystkim osobom na obiekcie oraz respektując prawa przeciwników, 

widzów oraz innych osób. Za naruszenie tego przepisu zawodnik może być ukarany zgodnie  

z narastającym systemem kar. 

Niesportowe zachowanie oznacza wszelkiego rodzaju zachowania, które tworzą niewłaściwy i szkodliwy 

wizerunek sportowca, a które nie zostały objęte przepisami szczegółowymi. 

4.17.  System kar. 

 a) Narastający system kar: 

- pierwsze naruszenie przepisów – ostrzeżenie; 

- drugie naruszenie przepisów - utrata punktu; 

- trzecie i każde kolejne naruszenie przepisów - utrata gema. 

Jednakowoż po trzecim naruszeniu przepisów sędzia naczelny decyduje, czy następne naruszenie 

przepisów będzie ukarane utratą gema czy dyskwalifikacją. Sędzia główny powinien zawiadomić 

sędziego naczelnego o udzieleniu zawodnikowi kary punktu. Od tego momentu sędzia naczelny 

powinien obserwować mecz i współdecydować o nałożeniu następnych kar. 

b) Nienarastający system kar. 

- pierwsze naruszenie przepisów – ostrzeżenie; 

- każde kolejne naruszenie przepisów – kara punktu. 

c) Dyskwalifikacja. 

Sędzia naczelny może zdyskwalifikować zawodnika za pojedyncze naruszenie przepisów, jeżeli jest ono 

szczególnie drastyczne. W każdym przypadku natychmiastowej dyskwalifikacji, decyzja sędziego 

naczelnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

Zdyskwalifikowany zawodnik traci wszystkie zdobyte w turnieju punkty i nagrody, a sędzia naczelny ma 

prawo zdyskwalifikować zawodnika we wszystkich pozostałych konkurencjach turnieju (np. gra 

podwójna, turniej pocieszenia). Nie dotyczy to przypadków, gdy zawodnik został zdyskwalifikowany  

z powodu: 

- punktualności lub nieprzepisowego stroju; 

- niezdolności do gry wynikłej ze stanu zdrowia lub kontuzji; 

- dyskwalifikacji spowodowanej naruszeniem przepisów dotyczących nieuzasadnionych przerw w grze, 

jeżeli spowodowana ona była stanem zdrowia lub kontuzją; 

- naruszenia kodeksu przez partnera deblowego. 

 d) Kara finansowa. 
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Za każde naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika w kategorii kobiet i mężczyzn 

powyżej 18 lat może być nałożona kara finansowa w wysokości określonej w Regulaminie Finansowym 

PZT.  

Kary finansowe są nakładane we wszystkich kategoriach wiekowych wg Regulaminu Finansowego PZT 

za zbyt późne wycofanie się oraz nie wycofanie się z turnieju. 

Jeżeli kary finansowe nałożone na zawodnika przekroczą kwotę 150 zł, nie będzie on mógł brać udziału   

w żadnym turnieju PZT, dopóki nie zapłaci przynajmniej części sumy zgromadzonych kar. 

e) Kara punktowa. 

Każde naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika w kategoriach młodzieżowych podlega 

karze punktowej tzw. „punkty karne” będą odejmowane od ogólnej liczby punktów zaliczonych do 

klasyfikacji: 

• ostrzeżenie   – 5 pkt; 

• kara punktu – 10 pkt; 

• kara gema    – 20 pkt; 

• dyskwalifikacja oraz nie dokończenie meczu – 30 pkt. 

Sędzia Naczelny zaznacza fakt nałożenia punktów karnych na danego zawodnika w sprawozdaniu  

z turnieju w rubryce „punkty karne”.  

f) Kara zawieszenia. 

Polega na zawieszeniu prawa do gry w turniejach zaliczanych do klasyfikacji PZT na okres: 

• 1 miesiąca w przypadku otrzymania 100 pkt karnych; 

• 6 miesięcy w przypadku otrzymania ponad 200 pkt karnych; 

Punkty naliczane są w okresie sezonu klasyfikacyjnego czyli w miesiącach listopad-październik. 

 g) Gra podwójna: 

-  Ostrzeżenie, kara punktu, kara gema oraz dyskwalifikacja nakładane są na parę deblową. 

- Kara finansowa lub punktowa nakładana jest na zawodnika, który popełnił wykroczenie, z wyjątkiem 

kary za naruszenie przepisu  o stroju pary deblowej, która nakładana jest na obu zawodników. 

- Sędzia naczelny ma prawo zdyskwalifikować jednego lub obu zawodników w pozostałych 

konkurencjach turnieju (np. gra pojedyncza, turniej pocieszenia). 

4.18.  Dochodzenie i nałożenie kary 

Sędzia naczelny powinien przed nałożeniem kary zachować szczególną staranność i rzetelność przy 

ustalaniu faktów zaistniałego przewinienia.  

4.19.  Odwołanie 

Zawodnik ma prawo odwołać się od decyzji sędziego naczelnego dotyczącej kary za naruszenie Kodeksu 

Postępowania Zawodnika do Działu Sportu PZT w terminie 14 dni. Odwołanie musi być złożone w formie 
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pisemnej i powinno zawierać opis zaistniałych faktów  oraz wszystkie inne materiały dowodowe, 

świadczące na korzyść ukaranego zawodnika. 

IX.5.  Ciężkie wykroczenia 

  5.1.  Zakłady. 

Żaden zawodnik nie może robić zakładów pieniężnych i rzeczowych w związku z jakimkolwiek turniejem 

znajdującym się w kalendarzu PZT. 

  5.2.  Przekupstwo. 

Żaden zawodnik nie może przyjmować i oferować czegokolwiek wartościowego lub mogącego przynieść 

korzyści osobiste w celu wpłynięcia na wynik, poziom i jakość gry w jakimkolwiek meczu odbywającym 

się w trakcie turnieju znajdującego się w kalendarzu PZT. 

  5.3.  Szczególne formy naruszenia kodeksu. 

Za szczególne formy naruszenia kodeksu uważa się: 

a) Pojedyncze naruszenie kodeksu, które jest wyjątkowo naganne i poważnie godzi w dobre imię 

Polskiego Związku Tenisowego lub turnieju lub kogokolwiek spośród organizatorów i pracowników 

turnieju. 

b) Dwa lub więcej naruszeń kodeksu w przeciągu dwunastu miesięcy, które rozpatrywane pojedynczo 

nie są uznawane za szczególną formę naruszenia kodeksu, ale razem mogą być traktowane jako 

szczególna forma naruszenia kodeksu i w związku z tym stanowią podstawę do wyciągnięcia 

konsekwencji na podstawie niniejszego przepisu (np. dwie dyskwalifikacje z wyjątkiem sytuacji 

opisanych w punkcie 3.17.c). 

  5.4.  Zachowanie sprzeczne z zasadami uczciwości sportowej. 

Żaden zawodnik nie powinien zachowywać się sprzecznie z zasadami uczciwości sportowej. Wkroczenie 

to stanowią w szczególności poniższe przypadki: 

a) Jeżeli zawodnik popełni w Polsce lub zagranicą przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności 

na okres dłuższy niż 1 rok, może podlegać niniejszemu przepisowi. 

b) Jeżeli zawodnik lub ktokolwiek z jego trenerów, opiekunów, członków rodziny, itd. publicznie wyraża 

opinię, która jest bezpodstawnym oskarżeniem lub zniewagą PZT lub turnieju lub kogokolwiek spośród 

organizatorów i pracowników turnieju, zawodnik ten może podlegać niniejszemu przepisowi. 

  5.5.  Dochodzenie, kara i odwołanie. 

Dział Sportu PZT przeprowadza gruntowne i szczegółowe dochodzenie w celu ustalenia faktów 

Ciężkiego Wykroczenia. Podczas dochodzenia PZT jest zobowiązany do zachowania szczególnej 

staranności i rzetelności. 
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Dział Sportu PZT zawiadamia na piśmie zawodnika, że prowadzone jest przeciwko niemu dochodzenie. 

Zawodnik ma prawo do obrony. Po zakończeniu dochodzenia Dział Sportu PZT zawiadamia na piśmie 

zawodnika o nałożonej karze. 

Karą za Ciężkie Wykroczenie może być: 

a) Kara finansowa i/lub. 

b) Zawieszenie na okres do 3 lat. 

Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania od nałożonej kary do Zarządu PZT. 

IX.6.  Pomoc medyczna 

  6.1.  Przerwa na pomoc medyczną 

a) Stan medyczny: 

Stan medyczny to choroba lub uraz, który gwarantuje badanie i/lub pomoc medyczną przez osobę 

uprawnioną, podczas rozgrzewki lub meczu. 

Stan medyczny podlegający przerwie na pomoc medyczną: 

• nagłe rozwój choroby lub powstanie urazu podczas rozgrzewki lub meczu, które wymaga      

natychmiastowej pomocy medycznej 

• choroby lub urazy, które uległy pogorszeniu podczas rozgrzewki lub meczu 

Stan nie podlegający przerwie na pomoc medyczną: 

• stan medyczny, którego nie można wyleczyć podczas 3-minutowej przerwy medycznej; 

• stan medyczny, który nie powstał lub nie uległ pogorszeniu w trakcie rozgrzewki lub meczu; 

• ogólne wyczerpanie organizmu; 

• stan medyczny, którego leczenie wymagałoby zastrzyków, transfuzji lub podawania tlenu, z wyjątkiem 

osób chorych na cukrzycę, które po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego mają prawo do 

kontrolowania poziomu cukru we krwi oraz aplikowania sobie insuliny – czynności te powinny odbywać 

się poza kortem. 

b) Badanie medyczne 

Podczas rozgrzewki lub meczu zawodnik ma prawo poprosić sędziego, aby zobaczyć osobę uprawnioną 

do udzielania pomocy medycznej podczas najbliższej zmiany stron lub przerwy setowej. Jedynie w 

przypadku nagłego stanu medycznego, zawodnik może prosić sędziego o natychmiastowe zatrzymanie 

gry i wezwanie osoby uprawnionej do udzielania pomocy medycznej. 

Badanie medyczne przeprowadza się w celu stwierdzenia czy zawodnika stan podlega przerwie na 

pomoc medyczna i czy przerwa na pomoc medyczną zostanie udzielona. 

c) Pomoc medyczna 

Przerwa na pomoc medyczną jest dozwolona przez sędziego, jeżeli po przeprowadzeniu badania osoba 

uprawniona do udzielania pomocy medycznej, stwierdzi, że taka pomoc jest niezbędna. Przerwa na 
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pomoc medyczną udzielana jest podczas przerwy na zmianę stron lub podczas przerwy setowej o ile 

stan zawodnika nie wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. 

Przerwa na pomoc medyczną rozpoczyna się, kiedy osoba uprawniona do udzielania przerwy na pomoc 

medyczną jest gotowa. Osoba uprawniona do udzielenia pomocy medycznej wraz z sędzią naczelnym 

mogą zdecydować, że pomoc będzie udzielana poza kortem. 

Przerwa na pomoc medyczną trwa trzy (3) minuty. Sędzia naczelny ma prawo do przedłużenia tego 

czasu, jeżeli jest to konieczne. 

Zawodnik może otrzymać jedną (1) przerwę na pomoc medyczną na każdą chorobę/kontuzję 

pozwalającą na udzielenie pomocy medycznej. 

Za zgodą sędziego zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie (2) przerwy na pomoc medyczną  

z rzędu. W tym przypadku osoba uprawniona do udzielania pomocy medycznej, podczas jednego 

badania stwierdzi czy dwie (2) przerwy na pomoc medyczną są niezbędne. 

Zawodnikowi odczuwającemu skurcze mięśni nie przysługuje 3-minutowa przerwa na pomoc medyczną. 

Pomoc medyczną można otrzymać tylko podczas przerwy na zmianę stron lub po zakończeniu seta. 

Zawodnikowi przysługuje 3-minutowa przerwa na pomoc medyczną jedynie w przypadku, gdy skurcze 

mięśni są jednym z objawów nagłego rozwinięcia choroby, albo powstałego urazu podczas rozgrzewki 

lub meczu, które wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Ocena, czy odczuwane skurcze mięśni 

są objawem stanu medycznego należy do kompetencji osoby uprawnionej do udzielania pomocy 

medycznej w czasie turnieju. 

Zawodnik, który przerwie grę twierdząc, że skurcze są objawem stanu medycznego, na który przysługuje 

3-minutowa przerwa na pomoc medyczną, w przypadku nie potwierdzenia tego przez opiekę medyczną 

turnieju, musi bezzwłocznie kontynuować grę.  

Jeśli zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry z powodu skurczów mięśni bez otrzymania pomocy 

medycznej może zostać mu ona udzielona, ale zawodnik ten przegrywa punkty / gemy potrzebne do 

zmiany stron lub zakończenia seta. Pomoc medyczna na skurcze mięśni może być udzielona nie więcej 

niż podczas dwóch przerw, które nie muszą następować po sobie. 

d) Pomoc medyczna podczas zmiany stron 

Zawodnik może poprosić osobę uprawnioną do udzielenia pomocy medycznej o udzielenie takiej 

pomocy w trakcie przerwy na zmianę stron/przerwy setowej. Na każdą kontuzję pomoc taka może być 

udzielana nie więcej niż podczas dwóch (2) przerw, które nie muszą następować po sobie. Zawodnik nie 

może otrzymać przerwy na pomoc medyczną podczas zmiany stron/przerwy setowej, gdy jego stan nie 

podlega takiej przerwie. 

Jeżeli sędzia główny meczu w porozumieniu z sędzią naczelnym uważa, że stan zdrowia lub kontuzja 

zawodnika wymaga pomocy medycznej, sędzia ma prawo wstrzymać grę i wezwać osobę uprawnioną 
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do udzielenia pomocy medycznej, aby ta udzieliła zawodnikowi pomocy lub uprzedziła tego zawodnika 

o skutkach jej nie udzielenia. 

Jeżeli sędzia naczelny w porozumieniu z osobą uprawnioną do udzielenia pomocy medycznej uzna, że 

kontynuowanie przez zawodnika gry zagrażałoby poważnie jego zdrowiu lub wpłynęłoby bardzo 

niekorzystnie na poziom i jakość meczu, sędzia naczelny ma prawo do natychmiastowego wycofania 

zawodnika z gry. 

e) Kara za przekroczenie limitu czasu przerwy na pomoc medyczną 

Po zakończeniu przerwy na pomoc medyczną każda nieuzasadniona zwłoka w podjęciu gry jest karana 

zgodnie z narastającym systemem kar. 

f) Niezdolność fizyczna między meczami 

Jeżeli sędzia naczelny w porozumieniu z osobą uprawnioną do udzielenia pomocy medycznej uzna, że 

kontuzja lub stan zdrowia zawodnika jest na tyle poważny, że podjęcie gry przez tego zawodnika 

mogłoby zagrażać jego zdrowiu lub życiu lub wpłynęłoby bardzo niekorzystnie na poziom i jakość 

meczu, ma prawo do niedopuszczenia tego zawodnika do gry. Jeżeli osoba uprawniona do udzielenia 

pomocy medycznej stwierdzi, że stan zdrowia zawodnika uległ znacznej poprawie, zawodnik ten może 

kontynuować grę w pozostałych konkurencjach turnieju, nawet tego samego dnia. 

IX.7.  Przerwa na toaletę lub poprawienie stroju 

  7.1.  Mężczyźni/chłopcy. 

Zawodnik ma prawo do jednej przerwy na toaletę podczas meczu do dwóch wygranych setów oraz do 

dwóch przerw podczas meczu do trzech wygranych setów. Przerwa na toaletę jest ograniczona do 

rozsądnego limitu czasu. Przerwa na toaletę powinna być brana podczas przerwy między setami i nie 

może być brana w jakimkolwiek innym celu. 

 7.2.  Kobiety/dziewczęta oraz zawodnicy w tenisie na wózkach. 

Zawodniczka i zawodnik w tenisie na wózkach ma prawo do dwóch przerw na toaletę lub poprawienie 

stroju. Przerwa na toaletę/poprawienie stroju jest ograniczona do rozsądnego limitu czasu. Przerwa na 

toaletę powinna być brana podczas przerwy między setami i nie może być brana w jakimkolwiek innym 

celu. Przerwa na poprawienie stroju musi być brana podczas przerwy między setami. 

  7.3.  Gra podwójna. 

Każda para ma prawo do dwóch przerw na toaletę/poprawienie stroju. Jeżeli partnerzy lub partnerki 

deblowe opuszczają kort razem, liczy się to jako jedna z uprawnionych przerw.  

  7.4.  Za każdym razem, gdy którykolwiek z zawodników opuszcza kort w celu przerwy na toaletę, niezależnie 

od tego, czy jego przeciwnik opuścił kort czy nie, liczy się to jako jedna z dozwolonych przerw na toaletę 

dla tego zawodnika. 
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  7.5.  Każda przerwa na toaletę wzięta po rozpoczęciu rozgrzewki jest traktowana jako jedna z dozwolonych 

przerw. 

  7.6. Dodatkowe przerwy na toaletę mogą być udzielane w przerwach regulaminowych, ale jeżeli zawodnik 

nie zdąży wrócić na czas z takiej przerwy, będzie karany zgodnie z narastającym systemem kar. 

  7.7.  Opuszczając kort zawodnik powinien być eskortowany przez sędziego. 

   7.8.  Przerwa techniczna. 

Przerwa techniczna każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez sędziego głównego, strefowego lub 

naczelnego. Przerwa na naprawę wózka nie może przekroczyć 20 minut (łącznie) w trakcie trwania 

meczu. W grze podwójnej przerwa techniczna nie może przekroczyć 20 minut na parę. Zawodnik – quad 

ma prawo do dodatkowej przerwy (rozsądny limit czasu) na poprawienie mocowania rakiety w czasie 

przerwy pomiędzy gemami, po uprzednim poinformowaniu przeciwnika i sędziego. 
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X.  ZAŁĄCZNIKI  

ZAŁĄCZNIK  A - Sędziowanie 

Wszyscy sędziowie desygnowani są wyłącznie przez prezydium Kolegium Sędziów PZT lub stosowną 

Regionalną Komisję Sędziowską. W przypadku gdy w danym regionie nie ma Regionalnej Komisji Sędziowskiej, 

jej kompetencje może przejąć prezydium Kolegium Sędziów PZT. Wszyscy desygnowani sędziowie muszą 

posiadać ważną licencję sędziego tenisowego PZT. Desygnacje publikowane są na oficjalnej stronie 

internetowej Kolegium Sędziów (www.sedziowiepzt.pl). 

 
Organizatorowi turnieju przysługuje prawo zwrócenia się z formalnym wnioskiem do prezydium Kolegium 

Sędziów PZT o zmianę desygnacji w szczególnie uzasadnionym przypadku, w terminie: 

- turnieje międzynarodowe i rangi MP - 8 tygodni przed rozpoczęciem turnieju (poniedziałek turniejowy); 

- turnieje ogólnopolskie - 4 tygodnie przed rozpoczęciem turnieju. 

Zmiana desygnacji jest możliwa tylko na sędziego, który w terminie zgłosił do Kolegium Sędziów chęć pracy na 

danym turnieju. W przypadku braku ww. wniosku, desygnacje mogą być zmienione jedynie wskutek 

wypadków losowych zgodnie z punktem 15 Kodeksu Sędziego PZT. 

1.  Zapewnienie godziwych warunków pracy. 

Organizator zobowiązany jest zapewnić sędziom przyjezdnym zakwaterowanie, a sędziemu naczelnemu w 

miarę możliwości pokój jednoosobowy.  

Organizator zobowiązany jest zapewnić każdemu sędziemu całodzienne wyżywienie (śniadanie plus dwa 

posiłki dziennie, w tym jeden ciepły) lub wypłacić dietę jak za delegację służbową zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Wszyscy sędziowie powinni mieć zapewnione darmowe napoje: wodę, 

herbatę, kawę. 

Organizator zobowiązany jest zwrócić sędziom przyjezdnym koszty podróży na zasadach ogólnych, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi wyjazdów służbowych: 

- zwrot kosztów podróży na podstawie biletu kolejowego 2 klasy; 

Organizator może wyrazić zgodę na wykorzystanie w innego środka transportu po wcześniejszym 

uzgodnieniu warunków zwrotu kosztów. 

- w przypadku podróży samochodem zwrot kosztów, obliczany jest przez pomnożenie liczby faktycznie 

przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr, uwzględniającej pojemność skokową silnika 

samochodu. Podstawy określone są w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.  

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 

(Dz.U. nr 27, poz. 271 późn. zm.)  
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Organizator zobowiązany jest zapewnić sędziemu naczelnemu pomieszczenie, w którym znajdować się 

będzie biuro turnieju. Biuro sędziego naczelnego powinno być wyposażone w meble biurowe, telefon, 

faks, a w przypadku turniejów o randze mistrzowskiej oraz Super Serii także w komputer i drukarkę. Biuro 

w miarę możliwości nie powinno być  współużytkowane z innymi pracownikami turnieju. 

 
Organizator zobowiązany jest zapewnić pomieszczenie sędziom głównym oraz sędziom liniowym, zaleca 

się aby były to oddzielne pomieszczenia. 

 
Wypłata diet sędziowskich i innych należności pieniężnych winna nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia 

turnieju lub pracy sędziego. Wypłata winna nastąpić w gotówce do ręki, możliwa jest inna forma 

rozliczenia po wcześniejszym uzgodnieniu z sędzią jednak nie później niż 7 dni od zakończenia turnieju, po 

tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki karne. 

2.  Obsada sędziowska 

Sędzia naczelny Sędziowie główni / strefowi Uwagi 

TURNIEJE INDYWIDUALNE 

Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn, Młodzieżowe MP do 21 lat 

Sędzia 

Związkowy 

Naczelny PZT 

Liczba sędziów uzależniona jest od liczby kortów na 

których rozgrywany jest turniej, suma wszystkich 

sędziów głównych musi spełniać warunek: 

 liczba kortów x 1,5   

(np.3 korty: 3 x 1,5 = 4,5 � 5 Sędziów Głównych) 

1 sędzia liniowy na każdy mecz 

od ćwierćfinałów,  

2 sędziów liniowych na mecze 

finałowe  

Mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych, Supermasters PZT oraz tenis na wózkach 

Sędzia 

Związkowy 

Naczelny PZT 

Liczba sędziów uzależniona jest od liczby kortów na 

których rozgrywany jest turniej, suma wszystkich 

sędziów głównych musi spełniać warunek:  

liczba kortów x 0,5  

(np. 5 kortów: 5 x 0,5 = 2,5 � 3 Sędziów Głównych)  

w tenisie na wózkach dwóch 

sędziów głównych 

Turnieje Ogólnopolskie – Super Seria (OTK SS) 

Sędzia 

Związkowy 

Naczelny PZT 

2 sędziów regionalnych PZT – 

Turnieje Ogólnopolskie (OTK) oraz OTK A w tenisie na wózkach 

Sędzia 

Związkowy PZT 
1 sędzia regionalny PZT 

w turniejach halowych 

rozgrywanych w formule 

szesnastkowej jedynie Sędzia 
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Naczelny 

Turnieje Wojewódzkie (WTK) oraz OTK B w tenisie na wózkach 

Sędzia 

Regionalny PZT 
– – 

TURNIEJE DRUŻYNOWE 

Rozgrywki Centralne Kobiet i Mężczyzn 

 

Sędzia 

Związkowy 

Naczelny PZT 

Liczba sędziów uzależniona od liczby kortów, suma 

wszystkich sędziów musi spełniać warunek:  

Liczba kortów x 0,5  (np. 5 kortów: 5 x 0,5 = 2,5 � 3 

sędziów głównych) 

organizator może zapewnić 

sędziów głównych na wszystkie 

spotkania 

Rozgrywki Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Kobiet i Mężczyzn 

 

Sędzia 

Regionalny 

PZT 

– 

organizator może zapewnić 

dodatkowego sędziego 

strefowego 

Rozgrywki Centralne w kat. młodzieżowych oraz tenis na wózkach 

 

Sędzia 

Związkowy 

Naczelny PZT 

Liczba sędziów uzależniona od liczby kortów, suma 

wszystkich sędziów musi spełniać warunek:  

liczba kortów x 0,5  (np. 5 kortów: 5 x 0,5 = 2,5 � 3 

sędziów głównych) 

organizator może zapewnić 

sędziów głównych na wszystkie 

spotkania,  w tenisie na 

wózkach jeden sędzia główny 

Rozgrywki Wojewódzkie i Międzywojewódzkie w kat. młodzieżowych 

Sędzia 

Regionalny 

PZT 

– 

organizator może zapewnić 

dodatkowego sędziego 

strefowego 

 

ZASADY DESYGNACJI SĘDZIÓW NA TURNIEJE ITF 

Wszyscy sędziowie desygnowani są wyłącznie przez prezydium Kolegium Sędziów PZT, które działa  

w porozumieniu z Międzynarodową Federacją Tenisową (ITF). Wszyscy desygnowani sędziowie muszą 

posiadać ważną licencję sędziego tenisowego PZT. Desygnacje publikowane są na oficjalnej stronie 

internetowej Kolegium Sędziów (www.sedziowiepzt.pl). Organizatorowi turnieju przysługuje prawo zwrócenia 

się z formalnym wnioskiem do prezydium Kolegium Sędziów PZT o zmianę desygnacji w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, w terminie 14 dni, po ukazaniu się desygnacji. Po oficjalnej publikacji, desygnacje 

mogą być zmienione jedynie wskutek wypadków losowych. Prezydium Kolegium Sędziów zobowiązane jest do 

podania do ITF, nazwisk desygnowanych sędziów najpóźniej na 60 dni przed datą rozpoczęcia turnieju.  



 - 59 - 

1.  Zapewnienie godziwych warunków pracy 

Organizator zobowiązany jest zapewnić sędziom przyjezdnym zakwaterowanie, w tym ITF Supervisor i od 

ITF Bronze Badge Chair Umpire pokój jednoosobowy.  

Organizator zobowiązany jest zapewnić każdemu sędziemu całodzienne wyżywienie (śniadanie plus dwa 

posiłki dziennie, w tym jeden ciepły) lub wypłacić dietę jak za delegację służbową zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Wszyscy sędziowie powinni mieć zapewnione darmowe napoje: wodę, 

herbatę, kawę. 

Organizator zobowiązany jest zwrócić sędziom przyjezdnym koszty podróży na zasadach ogólnych, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi wyjazdów służbowych: 

- zwrot kosztów podróży na podstawie biletu kolejowego 2 klasy; 

Organizator może wyrazić zgodę na wykorzystanie w innego środka transportu po wcześniejszym 

uzgodnieniu warunków zwrotu kosztów. 

- w przypadku podróży samochodem zwrot kosztów, obliczany jest przez pomnożenie liczby faktycznie 

przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr, uwzględniającej pojemność skokową silnika 

samochodu. Podstawy określone są w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.  

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 

(Dz.U. nr 27, poz. 271 późn. zm.)  

 
W wypadku, gdy Kolegium Sędziów nie jest w stanie zapewnić wymaganej liczby certyfikowanych sędziów 

międzynarodowych (ITF), organizator zobowiązany jest pokryć całkowite koszty przejazdu w obie strony 

desygnowanemu sędziemu z zagranicy. Wysokość kosztów przejazdu zagranicznego sędziego powinna 

zostać  uzgodniona z organizatorem przed planowanym terminem turnieju.   

 
Organizator zobowiązany jest zapewnić Supervisorowi pomieszczenie, w którym znajdować się będzie 

biuro turnieju. Biuro Supervisora powinno być wyposażone w meble biurowe, telefon, faks, komputer, 

drukarkę. Biuro w miarę możliwości nie powinno być współużytkowane z innymi pracownikami turnieju. 

Organizator zobowiązany jest zapewnić pomieszczenie sędziom głównym oraz sędziom liniowym, zaleca 

się aby były to oddzielne pomieszczenia. 

 
Wypłata diet sędziowskich i innych należności pieniężnych winna nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia 

turnieju lub pracy sędziego. Wypłata winna nastąpić w gotówce do ręki, możliwa jest inna forma 

rozliczenia po wcześniejszym uzgodnieniu z sędzią jednak nie później niż 7 dni od zakończenia turnieju, po 

tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki karne. 
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2.  Obsada sędziowska 

Pula  Supervisor Sędziowie Głowni Sędziowie Liniowi Uwagi 

TURNIEJE  MĘSKIE  

$ 10.000 

Gold lub Silver 

Badge 

Referee 

2 lub 3* Bronze Badge lub 

White Badge Chair Umpires, 

z których jeden musi 

pracować od Eliminacji 

 

– 

 

 

Sędzia Główny na 

każdy mecz Turnieju 

Głównego 

$ 15.000 

Gold lub Silver 

Badge 

Referee 

1 Bronze Badge Chair 

Umpire, plus 2 Bronze Badge 

lub White Badge Chair 

Umpires.  

1 desygnowany Sędzia 

Główny musi pracować od 

Eliminacji gdy Eliminacje są 

na 32/48 zawodników. 

2 desygnowanych Sędziów 

Głównych musi pracować od 

Eliminacji gdy Eliminacje są 

na 64 zawodników  

1 sędzia na każdy mecz 

Turnieju Głównego 

2 sędziów na półfinały  

i finały 

(z wyjątkiem turniejów 

na kortach ziemnych) 

Sędzia Główny na 

finałowe mecze 

Eliminacji oraz na 

każdy mecz Turnieju 

Głównego. 

 

TURNIEJE KOBIECE  

$ 10.000 

Gold lub Silver 

Badge 

Referee 

2* Bronze Badge lub White 

Badge Chair Umpires, z 

których jeden musi 

pracować od eliminacji  

 

– 

 

 

Sędzia Główny na 

każdy mecz Turnieju 

Głównego  

$ 25.000 

Gold lub Silver 

Badge 

Referee 

1 Bronze Badge Chair 

Umpire, plus 2 Bronze Badge 

lub White Badge Chair 

Umpires,  

z których dwóch musi 

pracować od Eliminacji  

1 sędzia na każdy mecz 

Turnieju Głównego 

2 sędziów na półfinały i 

finały 

(z wyjątkiem turniejów 

na kortach ziemnych) 

Sędzia Główny na 

każdy mecz Eliminacji 

oraz Turnieju 

Głównego (z 

wyjątkiem meczów 

pierwszej rundy gdy 

eliminacje na 64 

zawodniczki)  

$ 50.000 Desygnowany 1 Bronze Badge Chair 1 sędzia na każdy mecz Sędzia Główny na 
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$ 75.000 przez ITF Umpire, plus 2 Bronze Badge 

lub White Badge Chair 

Umpires,  

z których wszyscy musza 

pracować od Eliminacji 

Eliminacji 

2 sędziów na każdy 

mecz Turnieju 

Głównego 

3 sędziów na półfinały i 

finały 

każdy mecz Eliminacji 

oraz Turnieju 

Głównego  

 
* Trzeci Sędzia Główny musi być desygnowany w przypadku, gdy Supervisor opuszcza turniej przed jego 

zakończeniem, aby rozpocząć kolejny turniej z cyklu ITF Men’s Futures. ITF Officiating musi zatwierdzić 

desygnowanego Sędziego Głównego, który zastąpi Supervisora do końca turnieju.  

 
UWAGA!  

Kolegium Sędziów desygnuje dodatkowo Sędziów Związkowych PZT, tak aby suma wszystkich Sędziów 

Głównych spełniała warunek: 

liczba kortów x 1,5 (np. 3 korty: 3 x 1,5 = 4,5 � 5 Sędziów Głównych) 

 
MIĘDZYNARODOWE TURNIEJE MŁODZIEŻOWE 

Grade Sędzia Naczelny Sędziowie Główni / Strefowi Uwagi 

JUNIORSKIE  ITF 

 

1, 2, 3  

 

Silver Badge 

Referee 

Liczba sędziów uzależniona od liczby 

kortów Sędzia Główny na każdy mecz 

od ćwierćfinałów 

2 Sędziów Liniowych 

na każdy mecz od 

półfinałów 

4, 5  White Badge 

Referee 

 Liczba sędziów uzależniona  

od liczby kortów 

Sędzia Główny na 

każdy mecz  

od półfinałów 

 

A 

( Super Series) 

 

Silver Badge 

Referee 

Liczba sędziów uzależniona jest od 

liczby kortów na których rozgrywany 

jest turniej, suma wszystkich Sędziów 

Głównych musi spełniać warunek: 

liczba kortów x 1,5  (np.3 korty: 3 x 1,5 

= 4,5 � 5 Sędziów Głównych)  

Sędzia Główny na 

każdy mecz Turnieju 

Głównego, 

4 Sędziów Liniowych 

na każdy mecz od 

półfinałów 

B 

(Continental 

Championships) 

 

White Badge 

Referee 

Liczba sędziów uzależniona od liczby 

kortów 

Sędzia Główny na każdy mecz od 

ćwierćfinałów 

2 Sędziów Liniowych 

na każdy mecz od 

półfinałów 
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ITF WHEELCHAIR 

 

ITF 1,2,3 

 

White Badge 

Referee 

Liczba sędziów uzależniona od liczby 

kortów. Sędzia Główny na każdy mecz 

od ćwierćfinałów 

 

ITF SENIORS 

ITF 1,2,3,4,5 
White Badge 

Referee 

Liczba sędziów uzależniona od liczby 

kortów (min. 1 sędzia strefowy na 

każde 4 korty).  

Sędzia Główny na każdy mecz od 

półfinałów 

 

TENNIS  EUROPE (TE) 

TE under 

12/14/16  

all grades 

 

White Badge lub 

Bronze/Silver/Gold 

Bagde 

Chair.Silver/Gold 

Badge Chief z 

doświadczeniem 

sędziego 

naczelnego* 

lub 

Silver/Gold  Badge 

Referee 

Liczba sędziów uzależniona od liczby 

kortów 

Sędzia Główny na każdy mecz od 

półfinałów 

Jeżeli możliwe Sędzia 

Główny na każdy mecz 

TG 

WINTER CUPS/SUMMER CUPS (12/14/16/18) 

all grades White Badge lub 

Bronze/Silver/Gold 

Bagde Chair.Silver 

Gold Badge Chief z 

doświadczeniem 

sędziego 

naczelnego* 

lub 

Silver/Gold  Badge 

Referee 

Liczba sędziów uzależniona od liczby 

kortów 

Sędzia Główny na każdy mecz od 

półfinałów 
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* Sędzia naczelny musi  być zaaprobowany przez Tennis Europe do czasu opublikowania Fact Sheet'u 

turniejowego. 

Polski Związek Tenisowy może zwrócić się w terminie trzech miesięcy przed turniejem o zwolnienie  

z powyższych wymagań i zaproponować  znającego język angielski sędziego związkowego z odpowiednim 

doświadczeniem z turniejów międzynarodowych. Tennis Europe ma prawo zaaprobować lub odrzucić zmianę 

wymagań. Jeśli zmiana nie zostanie zaakceptowana Referee z uprawnieniami ITF musi być zatrudniony. 

Uwaga ta dotyczy tylko 2011 roku. 

 

MIĘDZYNARODOWE TURNIEJE ZAWODOWE (ATP I WTA) 

 
Sędziowie desygnowani są przez odpowiednie organizacje międzynarodowe, zgodnie z ich regulaminem. 

Kolegium Sędziów przy współpracy z tymi organizacjami oraz organizatorami turnieju desygnuje dodatkowych 

sędziów głównych i liniowych. 
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ZAŁĄCZNIK B: WARUNKI ORGANIZACJI TURNIEJÓW Z KALENDARZA PZT 

 MP Super Seria OTK 

I. Warunki ogólne 

Wielkość tabelki 

- turniej główny 

 

minimum 8 zawodników, maksimum 32 zawodników 

 (w uzasadnionych przypadkach organizator turnieju może wystąpić do PZT o zwiększenie obsady turnieju głównego do 

48 lub 64 zawodników) 

- eliminacje  

- turniej deblowy maksymalna liczba par w turnieju deblowym powinna stanowić nie więcej niż połowę minimalnej liczby uczestników w 

grze pojedynczej, jednak nie mniej niż 4 pary 

- pocieszenie obligatoryjnie lato obligatoryjnie lato do uznania organizatora 

Piłki 

 

3 na każdy mecz, nowe na 

trzeciego seta 

(nie dotyczy tzw. tiebreaka 

decydującego) 

3 na każdy mecz, nowe na 

trzeciego seta 

(nie dotyczy tzw. tiebreaka 

decydującego) 

Zgodnie z regulaminem 

Komunikat turniejowy min 28 dni przed min 28 dni przed min 28 dni przed 

Ubezpieczenie imprezy Obligatoryjnie OC 

II. Obsługa turnieju 

Dyrektor turnieju 

 

licencjonowany licencjonowany licencjonowany 

Sędziowie 

 

wg regulaminu turniejowego PZT 

Ochrona obiektu wg uznania organizatora 
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 MP Super Seria OTK 

III. Obiekt 

Korty  Liczba Organizator turnieju rangi mistrzostw Polski musi dysponować minimum 6 kortami otwartymi lub 3 kortami pod 

dachem dla turniejów halowych. Organizator turnieju ogólnopolskiego analogicznie, 4 w sezonie letnim i 2 w sezonie 

halowym. W przypadku kiedy organizator dysponuje mniej niż 4 kortami, turnieje męski i żeński musza być rozgrywane 

oddzielnie. 

Trening Organizatorzy muszą zapewnić odpowiednie warunki do treningu (nieodpłatnie, min pół godziny dziennie dla każdego 

zawodnika grającego jeszcze w turnieju). Korty treningowe powinny mieć taką samą nawierzchnię jak korty turniejowe, 

ale nie jest to obligatoryjne. Nie muszą one znajdować się na tym samym obiekcie, ale wtedy organizator musi zapewnić 

transport. Korty treningowe muszą być udostępnione już w dniu rozpoczęcia turnieju eliminacyjnego. 

 

Obsługa medyczna 

 

Podczas trwania turnieju organizator zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej. Wymagana jest stała 

obecność pielęgniarki przez cały czas trwania gier oraz stały kontakt z lekarzem, który w razie potrzeby, może przybyć 

na miejsce celem udzielenia pomocy poszkodowanemu. 

Naciąganie rakiet 

 

Na obiekcie  Na obiekcie Zapewnienie możliwości przez organizatora 

Kortowi 

 

Odpowiednia liczba do sprawnego przeprowadzenia turnieju 

Masażysta 

 

Odpłatnie – wg uznania organizatora 

Dzieci do podawania piłek W imprezach rangi mistrzowskiej w kategorii seniorów, minimum od półfinałów, organizator zobowiązany jest do 

zapewnienia dzieci do podawania piłek. W imprezach rangi niższej wg możliwości organizatora. 
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Nawierzchnia Wszystkie korty, na których rozgrywane są oficjalne mecze turniejowe powinny mieć dokładnie taką samą nawierzchnię. 

W przypadku złych warunków atmosferycznych sędzia naczelny turnieju w porozumieniu z dyrektorem może przenieść 

gry na korty o innej nawierzchni (nawet hali); 

Wymogi 

regulaminowe 

Korty muszą spełniać wszelkie wymogi regulaminowe przewidziane przepisami gry w tenisa. 

Wyposażenie kortów 

(obligatoryjne) 

 

� stołek sędziego głównego, 

� krzesła dla zawodników, 

� podpórki do gry pojedynczej, 

� pasek środkowy ściągający siatkę, 

� sprzęt do wyrównywania nawierzchni i poprawiania linii na kortach ziemnych, 

� system wizualizacji wyniku – MP, Super Seria 

Oświetlenie kortów lato  

Temperatura min. hala 12° 12° 10° 

Pomieszczenie 

wypoczynkowe dla 

zawodników 

  

Biuro zawodów 

 

- telefon, fax, ksero, zegar zawodów, tablica informacyjna, 

komputer, dostęp do internetu 

- telefon, zegar zawodów, tablica informacyjna 

Nagłośnienie 

 

Organizator powinien zapewnić nagłośnienie obiektu w taki sposób, aby spiker zawodów lub osoba upoważniona przez 

dyrektora turnieju mogła ogłaszać stosowne komunikaty i wywoływać kolejne spotkania zgodnie z planem gier, w 

sposób uzgodniony z sędzią naczelnym turnieju. 

 

 MP Super Seria OTK 
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IV. Warunki hospitality  

Wyżywienie 

 

Preferowane przy przyznawaniu prawa do organizacji  

Hotel 

 

 

Napoje 

 

tak tak  

Transport 

 

Preferowane przy przyznawaniu prawa do organizacji  

 

 

 MP Super Seria OTK OTK 

V. Imprezy oficjalne 

Otwarcie zawodów tak -  

Uroczyste wręczenie nagród tak tak tak 

Players Party Preferowane przy przyznawaniu prawa do organizacji w 

kategoriach młodzieżowych 

 

Wg uznania organizatora 

Spotkanie trenerów tak - 

Wycieczki Preferowane przy przyznawaniu prawa do organizacji w 

kategoriach młodzieżowych 

VI. Nagrody 

Dyplomy tak tak tak 

Puchary tak tak tak 
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Medale tak - - 

- 

Upominki dla wszystkich 

uczestników 

Wg uznania organizatora – preferowane  

Nagrody rzeczowe wartość min. 5 tys. zł wartość min. 5 tys. zł  

Nagrody finansowe MP Kobiet i Mężczyzn -  

Inne    

VII. Promocja i media 

Plakat Preferowane przy 

przyznawaniu prawa do 

organizacji 

Preferowane przy 

przyznawaniu prawa do 

organizacji 

 

Folder  

Patronat prasowy  

Wg możliwości organizatora Patronat telewizyjny 

Biuro prasowe 

VIII. Sponsoring 

Banery sponsorów PZT tak tak tak 

tak 
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ZAŁĄCZNIK C: SYSTEM NO-AD 

Jeżeli zawodnik wygra pierwszy punkt, wynik brzmi 15 dla tego zawodnika, po wygraniu następnego punktu 

wynik brzmi 30, a po wygraniu trzeciego punktu – 40 dla tego zawodnika, natomiast czwarty wygrany punkt 

rozstrzyga gema dla tego zawodnika z wyjątkiem, gdy obaj zawodnicy wygrają po trzy punkty i wynik wtedy 

brzmi „równowaga”. W tym momencie rozgrywany jest decydujący punkt, przy czym odbierający wybiera 

połowę kortu, prawą czy lewą, na której chce odbierać podanie. Zawodnik, który wygra decydujący punkt, 

wygrywa gema. W grze podwójnej, zawodnicy pary odbierającej mogą wybrać połowę kortu, na której chcą 

odbierać podanie, ale nie mogą zamieniać się miejscami.  

W grze mieszanej podający i odbierający muszą być tej samej płci. Zawodnicy pary odbierającej nie mogą 

zamieniać się miejscami. 

 
ZAŁĄCZNIK D: ZASADY KWALIFIKACJI DO TURNIEJÓW NA WÓZKACH 

a)  W celu zakwalifikowania się do uczestnictwa w uznawanych przez ITF turniejach tenisowych i Igrzyskach 

Paraolimpijskich, zawodnik musi mieć zdiagnozowane trwałe uszkodzenie w obrębie narządu ruchu. To 

trwałe uszkodzenie narządu ruchu musi być rezultatem znaczącego uszkodzenia funkcji jednej lub 

dwóch kończyn dolnych. 

 Zawodnik musi spełniać min. jeden z następujących kryteriów kwalifikacji: 

• neurologiczne uszkodzenie kręgosłupa na odcinku S1 lub w jego okolicy związane z utratą funkcji 

ruchowych, lub 

• zesztywnienie stawów i/lub ciężkie zwyrodnienie stawów biodrowego, kolanowego, skokowego, lub 

• amputacja któregokolwiek stawu kończyny dolnej bliskiego stawu śródstopno - paliczkowego, lub 

• zawodnik z uszkodzeniem funkcji jednej lub obu kończyn dolnych o skutkach odpowiadającym 

powyższym przypadkom. 

b)  Zawodnik kategorii quad musi spełniać kryteria trwałego uszkodzenia narządu ruchu jak zdefiniowano 

powyżej. Dodatkowo zawodnik musi mieć trwałe i znaczące uszkodzenie funkcji jednej lub dwóch 

kończyn górnych. 

Zawodnik quad musi spełniać jedno z poniższych kryteriów: 

• neurologiczne uszkodzenie kręgosłupa na odcinku C8 i okolicach związane z utratą funkcji 

motorycznych, lub 

• amputacja kończyny górnej, 

• wada rozwojowa kończyny górnej, 

• zawodnik z uszkodzeniami jednej lub dwóch kończyn górnych o skutkach zbliżonych w powyższych 

przypadkach. 
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c)  Dodatkowo quad musi spełniać co najmniej jeden z 4 przypadków niepełnosprawności związanych  

z funkcjonowaniem kończyny górnej z lub bez ograniczeń funkcji tułowia. 

• zredukowana funkcja motoryczna/ruchowa w zakresie wykonywania serwisu (granego znad głowy), 

• zredukowana funkcja ruchowa w zakresie wykonywania forehandu i backhandu, 

• zredukowana funkcja ruchowa w zakresie manewrowania wózkiem manualnym, 

• niezdolność chwytu rakiety wprowadzająca konieczność użycia tapingu lub użycia dodatkowego 

zabezpieczenia umożliwiającego grę. 

Aby móc ubiegać się o status quad zawodnicy, którzy wykazują większą sprawność i kontrolę tułowia 

muszą posiadać mniejszą sprawność kończyn górnych niż ci, którzy mają mniejszą lub niewielką 

sprawność tułowia. 

d)  Dodatkowo zawodnicy quad muszą: 

• mieć trwale uszkodzone minimum trzy kończyny jak zdefiniowano powyżej, i spełniać wymogi 

określone w ITF Quad Tennis Classification Manual zgodnie z tabelą punktową, 

• spełniać wszystkie wymagania przypisane do danego konkretnego statusu, 

• w pełni, szczerze i dobrej wierze wypełniać proces kwalifikacji do danego statusu i procedury z nim 

związane. 

 Zawodnicy quad nie mogą używać stopy do napędzania wózka. 

e)  Wózki elektryczne 

Zawodnicy z ciężkim ograniczeniem możliwości poruszania się i napędzania manualnego wózka używają 

wózka elektrycznego w życiu codziennym, równocześnie mogą używać wózka elektrycznego do gry  

w tenisa. Jednakże zawodnicy, którzy raz zdecydują się grać na wózku elektrycznym będą musieli grać na 

tym rodzaju wózka we wszystkich zawodach sankcjonowanych przez ITF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


