Program Szkoleniowy
Polskiego Związku Tenisowego

PZT TRANSITION TOUR TEAM
Od poczatku 2019 roku ITF wprowadza istotne zmiany restrukturyzujące zawodowy
tenis. Nowy ITF Transition Tour ma być łatwiejszą i bardziej efektywną drogą
łączącą tenis młodzieżowy z zawodowym.
Poprzez uruchomienie programu PZT TRANSITION TOUR TEAM Polski Związek
Tenisowy chce wyjść naprzeciw wprowadzanym przez ITF zmianom, a także
potrzebom polskich zawodniczek i zawodników wchodzacych w świat tenisa
zawodowego oraz tworzących bezpośrednie zaplecze seniorskich kadr Fed Cup i Davis
Cup.

1. Ogólne założenia programu PZT TRANSITION TOUR TEAM:
•

•
•
•

systemowe wsparcie dla zawodniczek i zawodników wychodzących z kategorii
wiekowej U18 mających kwalifikacje i ambicje kontynuowania swojej kariery
tenisowej w rozgrywkach ATP i WTA.
merytoryczne i organizacyjne wsparcie dla zakwalifikowanych do programu
zawodniczek i zawodników grających na poziomie ITF Transition Tour.
łączenie i wspieranie programów juniorskich i seniorskich PZT (Davis Cup
Future i Davis Cup, Fed Cup Future i Fed Cup).
rola edukacyjna – pomoc w poznaniu i zrozumieniu zmian wprowadzanych
przez ITF w ramach ITF Transition Tour.

Program PZT Transition Tour Team jest częścią systemu szkoleniowego PZT
stanowiącą kontynuację pomocy szkoleniowej dla utalentowanej młodzieży
tenisowej.
Ścisła współpraca ze sztabami szkoleniowymi zawodników i zawodniczek kategorii
wiekowej U23 (trenerzy prowadzący, rodzice) polegająca m.in. na dobrej
i efektywnej wzajemnej komunikacji będzie uwzględniać indywidualne potrzeby
i cele zawodników / zawodniczek. Zawodnicy i ich trenerzy prowadzący będą
mieli możliwość uzyskania wszechstronnej pomocy merytorycznej od sztabu
szkoleniowego i zespołu ekspertów PZT.

2. Działania programu PZT Transition Tour Team obejmują:
• organizacja i realizacja wyjazdów na turnieje ITF Pro Circuit Men’s i Women’s
(od 2019 turnieje kategorii ITF Transition Tour).
• monitoring rozwoju sportowego uczestników programu. Badania i testy
motoryczne, fizjologiczne.
• ocena postępów sportowych uczestników programu.
Działania szkoleniowe programu będą przeprowadzane w dwóch edycjach
(6 miesięcznych okresach kwalifikacyjnych: styczeń-czerwiec i lipiec-grudzień).
O planowanych akcjach szkoleniowych wytypowani zawodnicy i ich indywidualne
sztaby szkoleniowe będą informowani odpowiednio wcześniej.

3. Kryteria kwalifikacji do programu PZT TRANSITION TOUR TEAM:
3.1.

Wiek i płeć - program PZT Transition Tour Team dotyczy zarówno kobiet
jak i mężczyzn w kategorii wiekowej U 23. W szczególnych przypadkach na
wniosek Trenera Koordynatora programu i za akceptacją Szefa Wyszkolenia
PZT możliwe jest dopuszczenie do udziału w programie zawodniczek
i zawodników spoza powyższej grupy wiekowej.

3.2.

Kryteria wynikowe:
• klasyfikacje PZT, WTA, ATP (od 2019 także ITF Ranking uwzgledniajacy
punktację turniejów ITF Transiton Tour tzw. ITF World Ranking Points).
• tzw. activity i wyniki turniejowe ostatnie 6 miesięcy (aktywność - udział
zawodniczki / zawodnika we współzawodnictwie tenisowym).

3.3.

Ocena ogólna zawodniczki / zawodnika:
• udział i wyniki w organizowanych przez PZT okresowych badaniach
i testach kontrolnych i monitorujących postępy sportowe
uczestniczki/uczestnika programu. Także określenie aktualnej
dyspozycji fizycznej i psychicznej (np.: badania tzw. fizjologicznych
czynników zmęczeniowych, wywiad i obserwacja psychologiczna).
• ocena postawy sportowej - m.in. tzw. "Good standing"; stosowanie się
do regulaminów sportowych PZT, przestrzeganie kodeksu etycznego
sportowca; przestrzeganie zasad ITF Tennis Anti-Corruption & AntiDoping Programme.
• ocena realizacji zaplanowanych zadań programu:
− ocena poziomu realizacji zadań indywidualnych wcześniej
uzgodnionych
ze
sztabami
szkoleniowymi
zawodniczek
/zawodników (np.: ocena realizacji założeń startowych,
szkoleniowych, itp.)
− ocena udziału w akcjach szkoleniowych PZT Transition Tour Team
(ocena tzw. poziomu profesjonalizmu w realizacji zadań programu;
m.in. np.: jakość pracy, zaangażowanie, umiejetność współpracy
w zespole, koncentracja na wyznaczonym celu, itp.).

3.4.

Oceny i kwalifikacji zawodniczek i zawodników dokonuje trener
koordynator programu na podstawie pozyskanych danych z w/w źródeł
(testy, badania, turnieje, konsultacje z zespołem eksperckim PZT, arkusze
ocen indywidualnych zawodników/zawodniczek) za wiedzą i po akceptacji
Szefa wyszkolenia PZT.

4. Dokumenty i deklaracje w programie „PZT Transition Tour Team”
Wszyscy zawodnicy chętni do udziału w programie „PZT Transition Tour Team” po
zakwalifikowaniu do udziału w nim, są zobowiązani o przesłanie w terminie
podanym w osobnym komunikacie na adres e-mail: kornas@pzt.pl następujących
dokumentów i informacji:
•

planów szkoleniowych uwzględniajacych plany startowe na okres najbliższych
6 miesięcy. Po upływie 3 miesięcy, należy przesłać plan startów uzupełniony
do końca Akcji Programu.

•

podstawowych danych zawodnika (dane osobowe, kontaktowe).

•

przedstawienia opinii i charakterystyki zawodnika, przygotowanej przez
Trenera Prowadzącego (Klubowego) w formie elektronicznej (tylko dla
zawodników zakwalifikowanych lub powołanych po raz pierwszy).

•

podpisanej Deklaracji przystąpienia do programu.

•

skanu aktualnej Karty Zdrowia.

•

Regulamin dotyczący wizerunku członka Kadry Narodowej w tenisie w stroju
reprezentacji kraju.

Dział Sportu Polskiego Związku Tenisowego
oraz Henryk Kornas
Trener Koordynator Kadry Narodowej U 23 Kobiet i Mężczyzn
oraz programu PZT Transition Tour Team

