Warszawa, 29 listopada 2017

KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO
Licencje klubowe, licencje zawodnicze, zmiany barw klubowych 2018
Uprzejmie informujemy, że od dziś tj. 29 listopada 2017r. za pośrednictwem systemu Tenis
Polski Online (TPO) kluby, zainteresowane licencją klubową na 2018 rok mogą składać
wnioski o jej przyznanie.
Jednocześnie informujemy, że Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Tenisowego z dnia
17 listopada 2017 roku zostały zatwierdzone zmiany do Regulaminu Licencjonowania
Klubów oraz Regulaminu Licencjonowania Zawodników PZT.
Poniżej podajemy najistotniejsze zmiany do ww. Regulaminów.
Regulamin Licencjonowania Klubów Tenisowych PZT:
Rozdział I – Przepisy ogólne
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o klubie tenisowym rozumie się przez to każdy
podmiot prowadzący działalność sportowo-szkoleniową w tenisie.
Rozdział II - Zasady przyznawania licencji
3. Licencja przyznawana jest na dany rok kalendarzowy. Proces wydawania licencji na
kolejny rok kalendarzowy rozpoczyna się 1 listopada…
4. Polski Związek Tenisowy nadaje licencję bezpłatnie pod warunkiem uregulowania
przez klub składki członkowskiej za rok którego dotyczy wniosek, nie później niż do
dnia 31 grudnia. Po 31 grudnia licencja jest płatna zgodnie z obowiązującym
Regulaminem Finansowym PZT.
Rozdział III - Warunki i tryb przyznawania licencji
3. Wniosek o przyznanie licencji klubowej zawiera:
c. informację o zatrudnionych w klubie tenisowym trenerach, instruktorach
i animatorach tenisa z aktualną licencją PZT (osoby ta mogą być zgłoszone tylko
przez jeden klub).
4. Warunki jakie musi spełniać klub, aby otrzymać licencję:
c. naukę gry w tenisa oraz szkolenie klubowe zawodników mogą prowadzić wyłącznie
licencjonowani trenerzy i instruktorzy PZT. Lista tych szkoleniowców musi być
umieszczona w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej.
Regulamin Licencjonowania Zawodników PZT:
Rozdział I - Przepisy ogólne
1. Zawodnik może uzyskać licencję jedynie jako reprezentant licencjonowanego klubu
lub jako niezrzeszony.

Ponadto do zapisów Regulaminu zgłaszania zawodnika do udziału we współzawodnictwie
sportowym PZT i zmiany jego przynależności klubowej (Rozdz. II pkt 3) został dopisany
zapis:
3. Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu w tym samym
sezonie klasyfikacyjnym w kraju z wyjątkiem sytuacji kiedy (przeniesienie z urzędu):
 klub, który zawodnik reprezentował, utracił licencję klubową (nie dotyczy
przypadku umowy cywilno-prawnej);
Jednocześnie Polski Związek Tenisowy informuje, że Zarząd PZT w dniu 17 listopada 2017 r.
przyjął nowe stawki opłat licencyjnych i opłat z tytułu zmiany barw klubowych na 2018 r.
Regulamin Finansowy PZT.
1. Licencja klubowa:
Kluby tenisowe (podmioty z osobowością prawną – członkowie PZT) – 200,00 zł
Kluby tenisowe (podmioty bez osobowości prawnej) – 400,00 zł
Kluby TnW (członkowie PZT) – 200,00 zł
UKS – (członkowie PZT) 100,00 zł
2. Licencja zawodnicza:
Zawodnik zrzeszony – 120,00 zł
Zawodnik niezrzeszony – 360,00 zł
3. Zmiana barw klubowych
Przyjmuje się następujące wartości punktów bonusowych do wyliczenia opłaty na rzecz
PZT (25%), dotychczasowego klubu zawodnika (50%) i WZT (25%) za zmianę barw
klubowych:

Wartości za punkt bonusowy do wyliczenia opłaty za zmianę:
kobiety i mężczyźni pow. 18 l.
400,00 zł za pkt bonusowy
juniorzy, kadeci,
150,00 zł za pkt bonusowy
młodzicy, skrzaty, tenis na wózkach 100,00 zł za pkt bonusowy
Przypominamy, że:
Wysokość opłaty wnoszonej w związku ze zmianą barw klubowych (opłatę wnosi klub przejmujący
zawodnika lub zawodnik) wylicza się wg następującej formuły:
[wartość jednego punktu bonusowego] x [liczba punktów bonusowych zawodnika na liście generalnej z
danego roku w tej kategorii wiekowej, w której zawodnik uzyskał najwyższą liczbę bonusów w momencie
zmiany barw klubowych] x 10% (dla zawodnika Tenisa na Wózkach x 5%).



Opłata nie może być niższa niż 100,00 zł.
Opłaty za zmianę barw klubowych wnosi się do PZT

Teksty jednolite wyżej wymienionych Regulaminów z wprowadzonymi zmianami
z dnia 17.11.2017r. zamieszczone są stronie www.pzt.pl w zakładce Dokumenty/Regulaminy
organizacyjne http://pzt.pl/1_151/regulaminy-organizacyjne.aspx
WAŻNE:
W świetle nowych zapisów Regulaminów PZT, Polski Związek Tenisowy zwraca się
z prośbą do wszystkich klubów o pilne składanie wniosków o przyznanie licencji
klubowych na 2018 rok, gdyż od 1 grudnia 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż licencji
zawodniczych.

