ZASADY ZGŁASZANIA I UDZIAŁU W TURNIEJACH
POZA GRANICAMI POLSKI
Część I. Zgłoszenia do turniejów:
1. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wszystkie zgłoszenia i odwołania
z turniejów TE i ITF dokonywane są samodzielnie przez zawodnika poprzez odpowiednie
strony internetowe z użyciem indywidualnego numeru IPIN.
2. Polski Związek Tenisowy ma prawo do:
• wskazania oficjalnego trenera
• wskazania oficjalnego składu ekipy (zwykle 2+2) – dotyczy turniejów TE
• wskazania kolejności zawodników, którzy nie posiadają rankingu
międzynarodowego – dotyczy turniejów TE
• zablokowania startu zawodnika w turnieju w przypadku tzw. „not good standing”

Część II. Udział w turniejach poza granicami Polski
1. Polski Związek Tenisowy pomaga w organizacji wyjazdów na turnieje będące w ramowych
programach szkoleniowych PZT w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Organizacja wyjazdów na pozostałe turnieje spoczywa na zainteresowanych i może być
dofinansowania w ramach indywidualnych programów zawodnika realizowanych przez
PZT dla członków Kadry Narodowej tj:
- Program Davis Cup Future,
- Program Fed Cup Future
- Program Boys ITF Tour
- Program dofinansowania turniejów ITF i TE za uzyskany wynik (tabela)
3. Opieka trenerska:
• warunkiem uzyskania zgody na wyjazd grupy lub jednego zawodnika jest
wskazanie (pisemne) opiekuna w trakcie wyjazdu; termin zgłoszenia – 7 dni przed
poniedziałkiem turniejowym.
• osoba zgłoszona przez PZT jest oficjalnym trenerem (przedstawicielem) PZT
nadanym turnieju;
• oficjalny przedstawiciel PZT odpowiada zawsze za wszystkich zawodników biorących
udział w turnieju głównym;
• oficjalny przedstawiciel PZT nie jest zobligowany do opieki nad zawodnikami:
o biorącymi udział w eliminacjach;
o w przypadku wyjazdu zawodnika z trenerem indywidualnym lub opiekunem.
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4. Zasady finansowania wyjazdów:
PZT w ramach swoich możliwości pomaga w sfinansowaniu wyjazdów na turnieje będące
w ramowych programach szkoleniowych PZT. W pierwszej kolejności finansuje wyjazd
trenera, pod warunkiem posiadania przez niego licencji trenerskiej.

Część III. Wyznaczenie oficjalnego trenera na turniejach poza granicami Polski
1. Zasady wyznaczania oficjalnego trenera – opiekuna na turniejach będących w ramowych
programach szkoleniowych PZT
Na turniejach będących w ramowych programach szkoleniowych PZT, dofinansowanych
przez PZT oficjalnego trenera wyznacza Dział Sportu PZT
2. Zasada wyznaczania oficjalnego trenera – opiekuna na turnieje ITF i TE realizowanych w
ramach indywidualnych programów szkoleniowych zawodnika Kadry Narodowej.
Rejestracji oficjalnego trenera – opiekuna na wskazany turniej ITF, TE dokonuje Dział Sportu
PZT.
Warunkiem rozpatrzenia kandydatury na oficjalnego trenera – opiekuna na turnieje
realizowane w ramach indywidualnego programu szkoleniowego zawodnika Kadry
Narodowej jest:
- zgłoszenie pisemne danej osoby do Działu Sportu PZT najpóźniej 7 dni przed poniedziałkiem
turniejowym
- posiadanie i wskazanie danej osoby numeru ITF ID (ITF Player Support Programme),
dotyczy
turniejów
ITF,
rejestracji
można
dokonać
pod
adresem:
http://playersupport.itftennis.com/home.aspx
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na oficjalnego trenera opiekuna na dany turniej
ITF, TE Dział Sportu PZT wyznacza daną osobę według następującego klucza:
•

W pierwszej kolejności, decydują uprawnienia osoby wyznaczonej na oficjalnego
trenera-opiekuna
- pierwszeństwo ma trener lub instruktor posiadający licencję trenerską PZT
- następnie trener lub instruktor bez licencji trenerskiej PZT, pod warunkiem
udokumentowania uprawnień
- w następnej kolejności opiekun/rodzic danego zawodnika
•

w drugiej kolejności, decyduje wyższy ranking międzynarodowy zawodnika
w kategorii wiekowej, w której rozgrywany jest turniej, w terminie zgłoszeń do
turnieju - Acceptance List:
- jeżeli osoby ubiegające się o wyznaczenie na oficjalnego trenera – opiekuna na dany
turniej ITF, TE mają takie same uprawnienia to wtedy decyduje wyższy ranking
międzynarodowy zawodnika w kategorii wiekowej, w której rozgrywany jest turniej,
w terminie zgłoszeń do turnieju- Acceptance List.
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