ZASADY ZGŁASZANIA NA TURNIEJE
POZA GRANICAMI POLSKI, NOMINACJI „OFFICIAL COACH” ORAZ
KODEKS ETYCZNY „OFFICIAL COACH” PZT
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 „official coach”;
• wskazania oficjalnego składu ekipy (National Team);
• 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 ujęte w ramowych
Programach szkoleniowych PZT, w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Organizacja wyjazdów na pozostałe turnieje spoczywa na zainteresowanych i może być
dofinansowana w ramach indywidualnych Programów zawodnika realizowanych przez PZT dla
członków Kadry Narodowej tj.:
• Program U14 Tennis Europe Tour
• Program Davis Cup Future
• Program Fed Cup Future
• Program PZT Transition Tour Team
3. Opieka:
• osoba zgłoszona przez PZT jako „official coach” jest oficjalnym przedstawicielem PZT na
danym turnieju;
• oficjalny przedstawiciel PZT odpowiada zawsze za wszystkich zawodników biorących udział
w turnieju głównym, którzy stanowią National Team, zaakceptowany przez Dział Sportu
PZT. „Official coach” jest odpowiedzialny za organizację wyjazdu, zakwaterowanie,
wyżywienie, treningi, przygotowanie taktyczne do meczu i analizę pomeczową oraz jest
zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etycznego „official coach” PZT.

Część III. Wyznaczenie „official coach” na turnieje poza granicami Polski:
1. Na turniejach będących w ramowych Programach szkoleniowych PZT, dofinansowanych przez
PZT, „official coach” wyznacza Dział Sportu PZT.
2. Rejestracji „official coach” na wskazany turniej ITF, TE dokonuje Dział Sportu PZT.
3. Warunkiem rozpatrzenia kandydatury do statusu „official coach” 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 tygodnia, w którym odbywa się turniej;
• posiadanie przez wskazaną osobę numeru ITF ID (ITF Player Support Programme) - dotyczy
turniejów
ITF
(rejestracji
można
dokonać
pod
adresem:
http://playersupport.itftennis.com/home.aspx).
4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób do statusu „official coach” na dany turniej ITF,
TE, Dział Sportu PZT wyznacza daną osobę według następującego klucza:
• w pierwszej kolejności status „official coach” otrzymuje trener kadry PZT;
• w drugiej kolejności status „official coach” otrzymuje trener posiadający aktualną licencję
Polskiego Związku Tenisowego (nie dotyczy animatora, instruktora, trenera przygotowania
motorycznego);
• w trzeciej kolejności status „official coach” otrzymuje trener bez licencji PZT lub
rodzic/opiekun. Przy czym trener bez licencji PZT, jest traktowany na równi z
rodzicem/opiekunem.
5. Jeżeli osoby ubiegające się o status „official coach” mają takie same „uprawnienia”, to w takim
przypadku decyduje wyższy ranking międzynarodowy zawodnika (Acceptance List), w kategorii
wiekowej, w której rozgrywany jest turniej. Jednak w przypadku turniejów juniorskich
Wielkiego Szlema, gdzie regulamin dopuszcza kwalifikację na podstawie list seniorskich
WTA/ATP pierwszeństwo do statusu „official coach” mają zawodnicy TOP 500 ATP i
zawodniczki TOP 400 WTA. W przypadku większej ilości zawodników zakwalifikowanych z list
seniorskich o statusie „official coach” decyduje Dział Sportu PZT.
W przypadku turniejów TE U12 decyduje ranking PZT.
W przypadku takich samych pozycji rankingowych, w drugiej kolejności decyduje bieżący
Arkusz Indywidualnej Oceny Zawodnika (AIOZ).
6. Status „official coach” PZT może otrzymać osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.
7. Polski Związek Tenisowy zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnego przyznania statusu
„official coach” osobom, które w sposób niegodny reprezentowały PZT lub nie wywiązały się
ze swoich obowiązków oraz w sposób rażący naruszyły Kodeks Etyczny „official coach” PZT.
8. Polski Związek Tenisowy zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu „official coach”
osobom, co do których istnieją poważne przesłanki, że będą w sposób niegodny

reprezentowały PZT lub nie będą wywiązywały się ze swoich obowiązków oraz w sposób rażący
mogą naruszyć Kodeks Etyczny „official coach” PZT.

KODEKS ETYCZNY „OFFICAL COACH” PZT
„Official coach” PZT będzie:
1. zawsze traktować wszystkich swoich podopiecznych z szacunkiem. Będzie uczciwy,
konsekwentny i słowny;
2. wyrażał swoje opinie i oceny o swoich podopiecznych dbając o ich odczucia oraz starając się
unikać skrajnie negatywnych opinii i ocen;
3. traktował wszystkich zawodników sprawiedliwie, nie faworyzując żadnego z nich;
4. ułatwiał i sprzyjał zawodnikom w rozwoju samodzielności, niezależności oraz
odpowiedzialności za swoje funkcjonowanie, włączając ich w proces decyzyjny w sprawach,
które ich dotyczą;
5. wspierał klimat wzajemnej współpracy oraz wzajemnego szacunku między swoimi
podopiecznymi;
6. stosował metody treningowe zgodne z teorią sportu i unikał metod, które mogą być szkodliwe;
7. unikał w kontaktach z zawodnikami sytuacji, które mogłyby być dwuznacznie interpretowane;
8. swoim postępowaniem promował zdrowy i sportowy tryb życia, w szczególności unikając picia
alkoholu oraz używania wyrobów tytoniowych w obecności zawodników;
9. aktywnie występował przeciwko stosowaniu niedozwolonych środków dopingujących czy
innych zabronionych substancji;
10. szanował ustaleń między zawodnikiem, a jego trenerem prowadzącym dotyczących spraw
techniczno-taktycznych, motorycznych, mentalnych, odnowy i innych;
11. szanował innych trenerów, rodziców, opiekunów nie pozwalając sobie na ich krytykę w
obecności zawodników;
12. akceptował i szanował rolę i decyzje sędziów, podporządkowując się zasadom fair play i
obowiązującym przepisom i regulaminom;
13. z szacunkiem traktował organizatorów turnieju, obsługę kortów, dzieci do podawania piłek
oraz inne osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zawodów;
14. kibicował swoim podopiecznym zgodnie z zasadami tenisowego savoir-vivre i zachęcał
zawodników do dopingowania sobie nawzajem;
15. w trakcie zawodów i po ich zakończeniu zdawał uczciwą relację na temat funkcjonowania
zawodników ich trenerom, rodzicom czy opiekunom.*

*Na podstawie: ITF Code of Ethics for Coaches, (ITF, 1998)

