PROGRAM
Polskiego Związku Tenisowego
„PZT Lotos Team”

Program „PZT Lotos Team” przeznaczony jest dla najlepszych polskich tenisistów w
poszczególnych kategoriach wiekowych. Program realizowany jest w następujących obszarach:
1) PZT Lotos Team Pro
2) PZT Lotos Team U23
3) PZT Lotos Team U18
1. Ogólne założenia Programu „PZT Lotos Team”
•

Merytoryczne, organizacyjne i finansowe wsparcie dla zawodniczek

i zawodników

zakwalifikowanych do Programu;
•

Ścisła współpraca ze sztabami szkoleniowymi zawodniczek i zawodników polegająca m.in. na
dobrej i efektywnej wzajemnej komunikacji uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i cele;
Zawodnicy i ich Trenerzy Prowadzący będą mieli możliwość uzyskania wszechstronnej pomocy
merytorycznej od sztabu szkoleniowego i zespołu ekspertów PZT;

•

Elastyczność w układaniu planu startowego poszczególnych zawodników;

•

Współpraca zawodników i ich sztabów szkoleniowych z ekspertami (fizjoterapeuta, lekarz,
psycholog) współpracującymi z PZT.

2. Zasady kwalifikacji do Programu „PZT Lotos Team”
A. PZT Lotos Team Pro
1. Warunkiem przystąpienia do Programu „PZT Lotos Team” jest podpisanie umowy na
realizowanie Programu „Team PZT”.
2. Zawodnicy otrzymują kwalifikację do Programu „PZT Lotos Team Pro” na podstawie kryteriów
opisanych w Załącznikach nr 1A oraz 1B.
3. Zawodnicy, którzy nie zrealizowali kryteriów opisanych w Załącznikach nr 1A i 1 B mogą zostać
zakwalifikowani do Programu na podstawie decyzji Działu Sportu PZT. W przypadku kobiet o
zakwalifikowaniu zawodniczki do Programu decydują Wiceprezes ds. sportowych, Szef
Wyszkolenia oraz Kapitan Fed Cup, a w przypadku mężczyzn decydują Wiceprezes ds.
sportowych, Szef Wyszkolenia oraz Kapitan Davis Cup.

4. Kwalifikacje do poszczególnych grup szkoleniowych Programu „PZT Lotos Team Pro”
dokonywane są na podstawie pozycji w rankingu z dnia 15 stycznia.

B. PZT Lotos Team U23
1. Program „PZT Lotos Team U23” realizowanych jest w dwóch 6-miesięcznych edycjach – „Akcja
Wiosna” oraz „Akcja Jesień”.
2. Zawodnicy otrzymują kwalifikację do Programu „PZT Lotos Team U23” na podstawie kryteriów
opisanych w Załączniku nr 2.
3. Kwalifikację do Programu „PZT Lotos Team U23” w „Akcji Jesień” otrzymują automatycznie
zwycięzcy letnich Mistrzostw Polski U23 w grze pojedynczej. W przypadku rozgrywania
halowych Mistrzostw Polski U23, Dział Sportu PZT może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do
Programu zwycięzców ww. turnieju.
4. Zawodnicy, którzy nie zrealizowali kryteriów opisanych w załączniku nr 2 oraz w punkcie 3
powyżej, mogą zostać zakwalifikowani do Programu na podstawie decyzji Działu Sportu PZT.
Decyzję o zakwalifikowaniu zawodniczki lub zawodnika podejmują Szef Wyszkolenia oraz
Trener Kadry U23.
5. Kwalifikacje do Programu „PZT Lotos Team U23” dokonywane są na podstawie pozycji w
rankingu z dnia 15 stycznia („Akcja Wiosna”) lub 15 lipca („Akcja Jesień”).
6. Najpóźniej na 3 miesiące przed startem kolejnej edycji Programu, Dział Sportu PZT publikuje
komunikat dotyczący kryteriów rankingowych pozwalających na zakwalifikowanie się do
Programu.
7. Zawodnik, który po absencji spowodowanej kontuzją wraca do startów lub zawodnik, który
osiąga wybitny wynik sportowy, może zostać zakwalifikowany do Programu w dowolnym
momencie trwania „Akcji Wiosna” czy „Akcji Jesień” na podstawie decyzji Działu Sportu PZT.
Zawodnik dołączający do Programu w trakcie jego trwania może mieć obniżoną kwotę
dofinansowania oraz może być zwolniony z obowiązkowych badań.
8. Powołanie na daną akcję szkoleniową Programu „PZT Lotos Team U23” w pierwszej kolejności
otrzymują zawodniczki i zawodnicy zakwalifikowani do Programu. Dodatkowo do danej akcji
szkoleniowej mogą otrzymywać zaproszenie zawodniczki lub zawodnicy będący poza
Programem. Ostateczne decyzje co do składu na konkretną akcję szkoleniową będą
podejmowane każdorazowo zaraz po terminie odwołań do właściwego turnieju. Informacje
dotyczące powołań oraz szczegółów wyjazdu będą przesyłane w osobnym komunikacie
bezpośrednio zawodniczkom i/lub zawodnikom lub zamieszczane na stronie www.pzt.pl.
Warunkiem powołania na akcje startowe jest zgłoszenie się do właściwych turniejów.

C. PZT Lotos Team U18
1. Program „PZT Lotos Team U18” realizowanych jest w dwóch 6-miesięcznych edycjach – „Akcja
Wiosna” oraz „Akcja Jesień”.
2. Zawodnicy otrzymują kwalifikację do programu „PZT Lotos Team U18” na podstawie kryteriów
opisanych w Załącznikach nr 3A oraz 3B.

3. Kwalifikację do Programu „PZT Lotos Team U18” w „Akcji Jesień” otrzymują automatycznie
zwycięzcy letnich Mistrzostw Polski U16 oraz letnich Mistrzostw Polski U18 w grze pojedynczej.
4. Zawodnicy, którzy nie zrealizowali kryteriów opisanych w załącznikach nr 3A i 3B oraz w
punkcie 3 powyżej mogą zostać zakwalifikowani do Programu na podstawie decyzji Działu
Sportu PZT. W przypadku dziewcząt decyzję o zakwalifikowaniu zawodniczki podejmują Szef
Wyszkolenia oraz Trener Kadry dziewcząt U18, a w przypadku chłopców decyzję o
zakwalifikowaniu zawodnika podejmują Szef Wyszkolenia oraz Trener Kadry chłopców U18.
5. Kwalifikacje do Programu „PZT Lotos Team U18” dokonywane są na podstawie pozycji w
rankingu z dnia 15 stycznia („Akcja Wiosna”) lub 15 lipca („Akcja Jesień”).
6. Najpóźniej na 4 miesiące przed startem kolejnej edycji Programu, Dział Sportu PZT publikuje
komunikat dotyczący kryteriów rankingowych pozwalających na zakwalifikowanie się do
Programu.
7. Zawodnik, który po absencji spowodowanej kontuzją wraca do startów lub zawodnik, który
osiąga wybitny wynik sportowy, może zostać zakwalifikowany do Programu w dowolnym
momencie trwania „Akcji Wiosna” czy „Akcji Jesień” na podstawie decyzji Działu Sportu PZT.
Zawodnik dołączający do Programu w trakcie jego trwania może mieć obniżoną kwotę
dofinansowania oraz może być zwolniony z obowiązkowych badań.
8. Powołanie na daną akcję szkoleniową Programu „PZT Lotos Team U18” w pierwszej kolejności
otrzymują zawodniczki i zawodnicy zakwalifikowani do Programu. Dodatkowo do danej akcji
szkoleniowej mogą otrzymywać zaproszenie zawodniczki lub zawodnicy będący poza
Programem. Ostateczne decyzje co do składu na konkretną akcję szkoleniową będą
podejmowane każdorazowo zaraz po terminie odwołań do właściwego turnieju. Informacje
dotyczące powołań oraz szczegółów wyjazdu będą przesyłane w osobnym komunikacie
bezpośrednio zawodniczkom i/lub zawodnikom lub zamieszczane na stronie www.pzt.pl.
Warunkiem powołania na akcje startowe jest zgłoszenie się do właściwych turniejów.

3. Wysokość wsparcia finansowego oraz zasady dotyczące rozliczania przyznanych
środków
1. Wysokość wsparcia finansowego oraz zasady dotyczące rozliczania przyznanych kwot w
Programie „PZT Lotos Team Pro” są opisane w umowie na realizowanie Programu „Team PZT”.
2. Wysokość wsparcia finansowego w Programach „PZT Lotos Team U23” oraz „PZT Lotos Team
U18” będą ogłaszane każdorazowo w oddzielnym komunikacie wraz z rozpoczęciem „Akcji
Wiosna” lub „Akcji Jesień”.
3. Przed rozpoczęciem każdej „Akcji” w Programach „PZT Lotos Team U23” oraz „PZT Lotos
Team U18” zawodnikom wyróżniającym się wysokim poziomem sportowym może zostać
przyznana dodatkowa kwota wsparcia finansowego w ramach „Wsparcia Indywidualnego” (WI).
Decyzję o zakwalifikowaniu zawodnika do WI podejmuje Szef Wyszkolenia wraz z właściwym
Trenerem Kadry.

4. Zawodnicy zakwalifikowani do Programów „PZT Lotos Team U23” oraz „PZT Lotos Team U18”
otrzymają szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu rozliczania przyznanych środków wraz z
rozpoczęciem każdej „Akcji” Programu.

4. Obowiązki zawodnika biorącego udział w Programie „PZT Lotos Team”
1. Obowiązki zawodnika biorącego udział w Programie „PZT Lotos Team Pro” są opisane w
umowie na realizację Programu „Team PZT” i mogą się różnić w zależności od kwalifikacji
zawodnika do danej grupy szkoleniowej.
2. Obowiązki zawodnika zakwalifikowanego do udziału w Programie „PZT Lotos Team U23”:
•

posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZT;

•

znajomość i akceptacja regulaminu Programu, innych regulaminów PZT, w tym
spełnianie zasady tzw. "Good standing" obejmującej relacje zawodnik – PZT;

•

udział we wskazanych przez Dział Sportu PZT turniejach mistrzowskich (NMP Kobiet i
Mężczyzn, MMP U23, Uniwersjada);

•

dostarczenia drogą mailową do Trenera Kadry U23 w terminie podanym w osobnym
komunikacie podpisanej deklaracji uczestnictwa w Programie;

•

wzięcia udziału w obowiązkowych testach i badaniach sportowo-lekarskich w terminach
wyznaczonych przez Dział Sportu PZT.

3. Obowiązki zawodnika zakwalifikowanego do udziału w Programie „PZT Lotos Team U18”:
•

posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZT;

•

reprezentowanie Polski na imprezach rangi mistrzowskiej w przypadku powołania;

•

wzięcie udziału w obowiązkowych testach i badaniach sportowo-lekarskich w terminach
wyznaczonych przez Dział Sportu PZT;

•

udział w Letnich Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej (w wyjątkowych
sytuacjach startowo-szkoleniowych zawodnik może zostać zwolniony z udziału w MP
lub może uczestniczyć w MP innej kategorii wiekowej; decyzję podejmuje Dział Sportu
PZT);

•

dostarczenia drogą mailową do Trenera Kadry U18 w terminie podanym w osobnym
komunikacie podpisanej deklaracji uczestnictwa w Programie.

5. Terminy i wymagane deklaracje w Programie „PZT Lotos Team”
1. Zawodnicy zakwalifikowani do Programów „PZT Lotos Team U23” oraz „PZT Lotos Team
U18” zostaną powiadomieni o kwalifikacji drogą mailową wraz z rozpoczęciem danej „Akcji”
Programu.
2. Kwalifikacja do Programu zostaje uznana za potwierdzoną wraz z przesłaniem drogą mailową
następujących dokumentów do właściwego Trenera Kadry oraz Szefa Wyszkolenia:
•

W Programie „PZT Lotos Team U23”:
o Podstawowych danych zawodniczki lub zawodnika (dane osobowe, kontaktowe,
jeżeli nie zostały wcześniej przesłane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony
danych osobowych);

o Planów szkoleniowych uwzględniających plany startowe na okres co najmniej 6
miesięcy;
o Aktualnej opinii i charakterystyki zawodnika, przygotowanej przez Trenera
Prowadzącego (klubowego lub indywidualnego) w formie elektronicznej;
o Podpisanej „Deklaracji przystąpienia do Programu”;
o Skanu aktualnej karty zdrowia;
o Podpisanego „Regulaminu dotyczącego Wizerunku Członka Kadry Narodowej”.
•

W Programie „PZT Lotos Team U18”:
o Planu startów na okres najbliższych 3 miesięcy, który oprócz wyszczególnionych
startów

powinien

zawierać

periodyzację

treningu

i

podział

na

okresy

przygotowawcze, startowe i przejściowe. Po upływie 3 miesięcy, należy przesłać
plan startów uzupełniony do końca „Akcji” Programu;
o Podstawowych danych informacyjnych zawodnika;
o Aktualnej opinii i charakterystyki zawodnika, przygotowanej przez Trenera
Prowadzącego (klubowego lub indywidualnego) w formie elektronicznej (tylko dla
zawodników zakwalifikowanych lub powołanych po raz pierwszy);
o Podpisanej „Deklaracji przystąpienia do Programu”;
o Skanu aktualnej karty zdrowia;
o Podpisanego „Regulaminu dotyczącego Wizerunku Członka Kadry Narodowej”.

