Aktualizacja: 09/05/2017

Informacja dla Zawodników
w zakresie zgłoszeń i wycofań zawodników z turniejów ogólnopolskich, dokonywania
opłaty wpisowej oraz warunków uczestnictwa zawodników



Zgłoszenia i wycofania
o Zgłoszenia i odwołania zawodników odbywają się online, za
pośrednictwem systemu TPO.
o Zawodnik ma prawo wycofać się z każdego turnieju, do którego został
zgłoszony w terminie 4 dni przed rozpoczęciem turnieju.
o Zawodnik bezpośrednio zaakceptowany do turnieju (głównego lub
eliminacyjnego), który nie wycofał się z turnieju w określonym
regulaminem terminie, zobowiązany jest do uczestnictwa w turnieju.
Każde wycofanie po terminie traktowane jest jako naruszenie Kodeksu.
o Zawodnik do momentu ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej
turnieju (tj. o godzinie 14.00 na jeden (1) dzień przed planowaną datą
weryfikacji turnieju eliminacyjnego lub na dwa (2) dni przed datą
rozpoczęcia turnieju głównego, jeśli turniej eliminacyjny nie jest
planowany) może wycofać się z turnieju wyłącznie za pośrednictwem
systemu TPO.
o Od momentu ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej Zawodnik
może odwołać się wyłącznie bezpośrednio u Sędziego Naczelnego.
W tym celu Zawodnik zobowiązany jest przesłać podpisany oficjalny
Formularz Odwołania PZT na adres mailowy Sędziego Naczelnego.
o Wszelkie inne sposoby odwoływania zawodników (telefonicznie,
za pośrednictwem Dyrektora Turnieju, drogą mailową lecz nie na
oficjalnym Formularzu Odwołania PZT) traktowane są jako brak
wycofania z turnieju.
o Zawodnik wycofujący się po terminie, który nie został
zaakceptowany do turnieju (znajduje się na liście oczekujących), nie
ponosi konsekwencji odwołania po terminie, bez względu na termin
odwołania.
o W rzeczywistości choroby, kontuzje i inne nieprzewidziane sytuacje
wymagają podejścia elastycznego do wycofań po terminie, niemniej
jednak z uwagi na konieczność ochrony organizatorów turniejów musi
być ono ograniczone.
o W celu zminimalizowania kosztów dla zawodników i ograniczenia
formalności, PZT wprowadził system odwołań, w ramach którego od
zawodników nie wymaga się przesyłania zwolnień lekarskich i innych
zaświadczeń medycznych.

o Zawodnik ma prawo dwa razy w ciągu jednego roku kalendarzowego
wycofać się z turnieju po terminie bez ponoszenia konsekwencji, pod
warunkiem, że wycofanie nastąpiło poprzez system TPO (do
momentu ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej) lub drogą
mailową u Sędziego Naczelnego na oficjalnym Formularzu
Odwołania PZT (od momentu ukazania się ostatniej listy
akceptacyjnej).
o Wycofanie po terminie musi nastąpić przed zakończeniem
weryfikacji do eliminacji (w przypadku zawodników bezpośrednio
zaakceptowanych do eliminacji) lub przed zakończeniem weryfikacji
do turnieju głównego (w przypadku zawodników bezpośrednio
zaakceptowanych do turnieju głównego). Wycofanie zawodnika po tym
terminie traktowanie jest jako niestawienie się na mecz i podlega karze
finansowej określonej w Regulaminie Finansowym PZT.
o PZT nie ingeruje w powód wycofania zawodnika, natomiast intencją
przyznania możliwości wycofania po terminie bez ponoszenia
konsekwencji jest ochrona zawodników, którzy zostali zmuszeni do
wycofania z powodu nieoczekiwanej kontuzji lub choroby.
o Z uwagi na ograniczoną możliwość wycofań po terminie bez
konsekwencji, zawodnicy powinni korzystać z tej możliwości ostrożnie,
gdyż trzecie i każde kolejne wycofanie po terminie podlega karze
finansowej, niezależnie od powodu wycofania.
o Wycofanie ze względów medycznych możliwe jest wyłącznie dla:
 zawodników, którzy stawili się na turniej, lecz nie mogą w nim
uczestniczyć z powodu kontuzji lub choroby;
 zawodników, którzy po terminie odwołań doznali kontuzji lub
choroby, podczas wcześniejszego turnieju PZT lub innej
organizacji tenisowej.
o Wycofanie ze względów medycznych musi zostać potwierdzone
oficjalnym Zaświadczeniem Medycznym PZT lub zaświadczeniem
medycznym innej organizacji tenisowej, wypełnionym przez osobę
pełniącą funkcję opieki medycznej na miejscu lub przesłanym
z wcześniejszego turnieju.


Opłata wpisowa
o Zgłoszony zawodnik zobowiązany jest wnieść opłatę wpisową do
momentu zakończenia weryfikacji do eliminacji (zawodnicy
zaakceptowani do eliminacji lub oczekujący) lub turnieju głównego
(zawodnicy zaakceptowani do turnieju głównego).
o Zawodnik może wnieść opłatę wpisową bezpośrednio na wskazane
w komunikacie turniejowym konto organizatora. Wpłata taka musi
zostać zaksięgowana na koncie organizatora najpóźniej w momencie
ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej do danego turnieju tj. o godzinie
14.00 na jeden (1) dzień przed planowaną datą weryfikacji turnieju
eliminacyjnego lub na dwa (2) dni przed datą rozpoczęcia turnieju
głównego, jeśli turniej eliminacyjny nie jest planowany.
o Zawodnik może dokonać opłaty wpisowej osobiście podczas
weryfikacji do eliminacji lub turnieju głównego.

o Wniesienie opłaty wpisowej po terminie ukazania się ostatniej listy
akceptacyjnej oraz osobiście podczas weryfikacji skutkuje
zwiększeniem opłaty o 50%.
o 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).
o W przypadku wycofania zawodnika przed terminem odwołań lub
niezaakceptowania do turnieju zawodnika znajdującego się na liście
oczekujących, Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
opłaty wpisowej w pełnej wysokości. W przypadku wycofania zawodnika
po terminie odwołań, opłata wpisowa przepada na rzecz Organizatora.


Warunki uczestnictwa zawodników
o Każdy zawodnik 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.
o W przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz
zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może
wydać także lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu
wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej,
a w przypadku zawodników niepełnosprawnych lekarz specjalista
w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
o Wszelkie inne
zaświadczenia tj. wydane przez lekarza nie
posiadającego odpowiednich uprawnień są niedopuszczalne i nie
uprawniają zawodnika do gry w turniejach.
o Okres ważności orzeczenia powinien zostać określony przez lekarza
orzekającego, lecz nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
o Zawodnik zakwalifikowany do turnieju głównego zobowiązany jest do
przedstawienia Sędziemu Naczelnemu w/w orzeczenia lekarskiego przed
pierwszym swoim meczem (w przypadku zawodników niepełnoletnich
weryfikacji może dokonać opiekun lub trener).
o Zawodnik, który nie przedstawi ważnego orzeczenia lekarskiego,
o którym mowa powyżej, nie może zostać dopuszczony do gry. Opłata
wpisowa dokonana przez takiego zawodnika przepada na rzecz
organizatora turnieju, zawodnik podlega karze jak za zbyt późne
wycofanie z turnieju, zgodnie z Kodeksem Postępowania Zawodnika.



Weryfikacja i losowanie turnieju głównego dokonywane są dzień przed
rozpoczęciem gier. Zawodnicy zaakceptowani do turnieju głównego nie mają
obowiązku osobistego stawienia się na weryfikacji.



Weryfikacja, losowanie i utworzenie planu gier na pierwszy dzień turnieju
głównego odbywają się zawsze dzień przed rozpoczęciem turnieju
o Weryfikacja do turnieju głównego od godz. 17:00 do godz. 18:00
(celem weryfikacji jest wyłącznie sprawdzenie opłat wpisowych,
zawodnicy, którzy dokonali opłaty wpisowej na konto organizatora nie
mają obowiązku uczestniczenia w weryfikacji).
o Losowanie turnieju głównego odbywa się niezwłocznie po
zakończeniu weryfikacji. Po zakończeniu losowania Sędzia Naczelny za
pomocą programu tpoPlanner powinien niezwłocznie opublikować
drabinki turniejowe w Portalu TPO.
o Plan gier na pierwszy dzień turnieju musi zostać przygotowany
w programie tpoPlanner i opublikowany w portalu TPO nie później niż
do godziny 20:00.

Interpretacje przypadków:
Przypadek 1: Zawodnik wycofał się po terminie z turnieju głównego, po
zakończeniu weryfikacji do eliminacji, lecz przed rozpoczęciem turnieju
głównego. Czy zawodnik może wykorzystać na tę okoliczność jedną z możliwości
wycofania po terminie bez ponoszenia konsekwencji?
Interpretacja: Każde wycofanie po terminie jest traktowane jako naruszenie
Kodeksu. Zawodnik bezpośrednio zaakceptowany do eliminacji nie ma
możliwości wycofania się bez konsekwencji i zostanie ukarany karą finansową
za niestawienie się na mecz, zgodnie z Regulaminem Finansowym PZT. Zawodnik
zaakceptowany bezpośrednio do turnieju głównego utraci jedną z możliwości
wycofania po terminie bez konsekwencji, a jeśli wcześniej utracił obie możliwości
zostanie ukarany jak za wycofanie po terminie.
Przypadek 2: Zawodnik jest zmuszony do wycofania się z turnieju, lecz nie ma
możliwości odwołania online poprzez system TPO.
Interpretacja: Do momentu ukazania się ostatniej listy akceptacyjnej turnieju tj.
o godzinie 14.00 na jeden (1) dzień przed planowaną datą weryfikacji turnieju
eliminacyjnego lub na dwa (2) dni przed datą rozpoczęcia turnieju głównego
(jeśli turniej eliminacyjny nie jest planowany), zawodnik jest zobowiązany do
odwołania poprzez system TPO. Po tym terminie zawodnik ma możliwość
odwołania się jedynie bezpośrednio u Sędziego Naczelnego. W tym celu
Zawodnik zobowiązany jest przesłać podpisany oficjalny Formularz Odwołania
PZT na adres mailowy Sędziego Naczelnego. Wszystkie inne formy
(np. informacja mailowa wysłana do organizatora lub Dyrektora Turnieju) będą
traktowane jak brak wycofania z turnieju i zostaną ukarane karą finansową
zgodnie z Regulaminem Finansowym PZT.
Przypadek 3: Zawodnik doznał kontuzji podczas meczu i jest zmuszony go
poddać. Jakich formalności należy dokonać po meczu?
Interpretacja: Zawodnik musi zostać zbadany przez osobę uprawnioną do
udzielania pomocy medycznej (odpowiedzialną za obsługę medyczną na danym
turnieju), która potwierdza kontuzję na wydrukowanym przez Sędziego
Naczelnego oficjalnym Zaświadczeniu Medycznym PZT. Sędzia Naczelny dołącza
elektroniczną kopię zaświadczenia do dokumentacji turniejowej.
Przypadek 4: Ten sam zawodnik zmuszony jest do wycofania z kolejnego
turnieju, na który minął termin odwołań. Czy zawodnik poniesie konsekwencje
za wycofanie po terminie?
Interpretacja: Zawodnik, aby uniknąć konsekwencji jest zobowiązany odwołać
się oficjalnie przed rozpoczęciem kwalifikacji (lub przed rozpoczęciem turnieju
głównego, jeśli zawodnik doznał kontuzji po zakończeniu weryfikacji do turnieju
eliminacyjnego), a następnie dostarczyć Sędziemu Naczelnemu kolejnego
turnieju kopię Zaświadczenia Medycznego PZT, nie później niż ostatniego dnia
turnieju.

Przypadek 5: Zawodnik ukończył swój ostatni mecz w turnieju, następnie
otrzymał Zaświadczenie Medyczne, wskazujące na kontuzję i niezdolność do gry
w terminie kolejnego turnieju, z którego odwołał się po terminie. Czy zawodnik
poniesie konsekwencje za wycofanie po terminie?
Interpretacja: Zawodnik utraci jedną z możliwości wycofania po terminie bez
konsekwencji, a jeśli wcześniej utracił obie możliwości zostanie ukarany jak za
wycofanie po terminie. Zaświadczenie Medyczne nie stanowi podstawy
do odstąpienia od kary, gdyż w tym przypadku zawodnik doznał kontuzji
po zakończeniu swojego udziału we wcześniejszym turnieju.
Przypadek 6: Zawodnik wycofał się z turnieju po terminie losowania turnieju
głównego, lecz przed rozpoczęciem gier. Czy takie wycofanie może odbyć się bez
konsekwencji?
Interpretacja: Zawodnik w takim przypadku nie ma możliwości wycofania po
terminie bez konsekwencji i podlega karze jak za niestawienie się na mecz (kara
finansowa w wysokości 150 zł). Niemniej jednak jest to kara o połowę niższa od
kary, która zostanie nałożona na zawodnika w przypadku braku wycofania
z turnieju lub wycofaniu z turnieju po terminie rozpoczęcia swojego pierwszego
meczu.
Powyższa informacja została przygotowana na podstawie Regulaminów
Turniejowych PZT 2017. Wszystkich Zawodników prosimy o dokładne
zapoznanie się aktualnym brzmieniem przepisów.

