
                                                                                                                                                      

Regulamin Małopolskiego Cyklu Turniejów Tenisowych  Skrzatów U12 w sezonie letnim 2017.

Cykl ma na celu popularyzację tenisa ziemnego wśród dzieci oraz ułatwienie dostępu do rywalizacji sportowej młodym tenisistom z

Krakowa i województwa małopolskiego.

1. Turnieje Cyklu w sezonie 2017 są rozgrywane wyłącznie w kategorii Skrzatów U12 - rocznik 2005 i młodsi.

2.  Turnieje są Wojewódzkimi Turniejami Klasyfikacyjnymi (ranga 5 PZT) lub Mistrzostwami Województwa (ranga 4). 

3. Szczegółowy kalendarz imprez dostępny jest na stronie internetowej Małopolskiego Związku Tenisowego:  www.tenismalopolska.pl oraz na

ogólnopolskim portalu: portal.pzt.pl

4. Turnieje rozgrywane są według zasad określonych w Regulaminie Turniejowym PZT jednymi z oficjalnych piłek PZT.

5. O rozstawieniu zawodników w turnieju decyduje oficjalny, aktualny ranking PZT danej kategorii Skrzatów U12.

6. Minimalna liczba zgłoszonych zawodników aby turniej został zaklasyfikowany do Rankingu Cyklu wynosi: 3.

7. Na podstawie wyników z każdego turnieju tworzy się odrębny Ranking Cyklu, który pozwoli wyłonić najlepsze zawodniczki i zawodników na

koniec sezonu (niezależnie od punktów zdobywanych do oficjalnej klasyfikacji PZT) według „Tabeli  Punktacji Cyklu” zamieszczonej poniżej.

8. Do rankingu Cyklu liczyć się będzie 8 najlepszych startów danego zawodnika (w kalendarzu mamy 10 turniejów dla chłopców) oraz 10

najlepszych startów danej zawodniczki (w kalendarzu mamy 13 turniejów dla dziewczynek).

9. Informacje dotyczące terminu zgłoszeń, wpisowego, nagród oraz szczegółowego planu każdego z turniejów Organizator publikuje na portalu

PZT – portal.pzt.pl

10. Na zakończenie Cyklu podczas uroczystej gali nagrodzimy zdobywczynie i zdobywców 5 pierwszych miejsc w końcowym Rankingu Cyklu.



                                                                                                                                                      
Tabela Punktacji Cyklu. 
(w przypadku takiej samej liczby punktów zgromadzonych przez zawodników na zakończenie Cyklu bierzemy pod uwagę następujące kryteria – wg kolejności:

- liczba wygranych turniejów w danej edycji Cyklu,

- liczba osiągniętych finałów w danej edycji Cyklu,

- bezpośredni bilans spotkań między tymi zawodnikami w turniejach danego Cyklu.

Ranga I (20 uczestników i więcej) Ranga II (10-19 uczestników) Ranga III (3-9 uczestników)
System pucharowy System pucharowy System grupowy System pucharowy

zwycięzca 120pkt zwycięzca 90pkt I miejsce 50pkt Zwycięzca 50 pkt

finalista 80 Finalista 60 II miejsce 32 Finalista 32

półfinaliści 60 Półfinaliści 45 III miejsce (wygrany przynajmniej

jeden mecz)

20 Półfinaliści (wygrany 

przynajmniej jeden mecz w 

turnieju głównym)

20

Ćwierćfinaliści

45

Ćwierćfinaliści (wygrany 

przynajmniej jeden mecz w turnieju 

głównym)

34 IV miejsce (wygrany przynajmniej

jeden mecz)

12 Wygrany przynajmniej 

jeden mecz

8

1/8 finału (wygrany 

przynajmniej jeden mecz w 

turnieju głównym)

25 1/8 finału (wygrany przynajmniej 

jeden mecz w turnieju głównym)

18 dalsze miejsca (wygrany 

przynajmniej jeden mecz)

8 udział (bez zwycięstwa) 5

1/16 finału (wygrany 

przynajmniej jeden mecz w 

turnieju głównym)

15 wygrany mecz pocieszenia 8 udział (bez zwycięstwa) 5

wygrany mecz pocieszenia 10 udział (bez zwycięstwa) 5

udział (bez zwycięstwa) 5


