Regulamin przyznawania „dzikich kart”
dot. turniejów ITF WTT Pro Circuit, ITF WTT Juniors, Tennis Europe rozgrywanych w Polsce
oraz Mistrzostw Polski i turniejów OTK

1. „Dzikie karty” są przyznawane wyłącznie zawodnikom posiadającym licencję Polskiego
Związku Tenisowego.
2. Liczba „dzikich kart”, które są dostępne w każdym turnieju nie jest stała i jest określana przez
PZT, TE lub ITF.
3. Istnieją trzy rodzaje „dzikich kart” dostępnych na turniejach:


przyznawane przez Dział Sportu PZT;



przyznawane przez Dyrektora Turnieju;



przyznawane za zwycięstwo w „turnieju o dzikie karty” (warunkiem zorganizowania
„turnieju o dzikie karty” z puli Polskiego Związku Tenisowego, jest uzgodnienie
formuły turnieju z Działem Sportu PZT).

4. „Dzika karta” wygrana podczas „turnieju o dzikie karty” lub przyznana przez Dział Sportu PZT,
nie może być przekazana innej osobie.
5. W przypadku „dzikich kart” będących w dyspozycji Działu Sportu PZT, wnioski należy składać
poprzez aplikację on-line: http://www.pzt.pl/WildCardApplication.aspx. Aplikacje przesyłane emailem nie będą przyjmowane.
6. Wnioski o dzikie karty do turniejów zawodowych należy składać na adres email Szefa
Wyszkolenia PZT (chrzanowski@pzt.pl).
7. Polski Związek Tenisowy zastrzega sobie prawo do powiadamiania zawodników tylko w
przypadku decyzji pozytywnej.
8. Ostateczny termin składania aplikacji jest zgodny z terminem odwołań z danego turnieju
(„withdrawal deadline”), tj. dokładna data i godzina określona w komunikacie turniejowym.
9. Dział Sportu PZT nie będzie rozpatrywał wniosków o przyznanie „dzikiej karty” złożonych
przez zawodniczkę lub zawodnika zawieszonego przez WZT, PZT, TE, ITF, WTA, ATP.
10. O „dziką kartę” do turnieju głównego mogą ubiegać się jedynie zawodniczki i zawodnicy,
którzy po upłynięciu terminu odwołań („withdrawal deadline”) znajdują się na liście
akceptacyjnej („acceptance list”) do danego turnieju. W wyjątkowych przypadkach Dział
Sportu PZT może przyznać „dziką kartę” do turnieju eliminacyjnego zawodnikom, którzy nie
znajdują się na liście akceptacyjnej.
11. Wnioski o „dzikie karty” do turnieju deblowego należy wysyłać drogą mailową na adres
Trenera Kadry odpowiedzialnego za daną kategorię wiekową:
a. U12 – Jarosław Wołąsewicz (wolasewicz@pzt.pl)
b. U14 – Paweł Motylewski (motylewski@pzt.pl)

c.

U16/U18 dziewczęta – Mikołaj Weymann (weymann@pzt.pl)

d. U16/U18 chłopcy – Piotr Żurawiecki (zurawiecki@pzt.pl)
e. U23 – Henryk Kornas (kornas@pzt.pl)
W przypadku turniejów deblowych Dział Sportu PZT będzie rozpatrywał wyłącznie wnioski
przesłane drogą mailową najpóźniej do północy w dniu poprzedzającym zakończenie zapisów
(„sign in”) do gry podwójnej.
12. O „dziką kartę" do turnieju deblowego mogą ubiegać się wyłącznie zawodniczki i zawodnicy,
którzy po upłynięciu terminu odwołań („withdrawal deadline”) znajdują się na liście
akceptacyjnej („acceptance list”) do danego turnieju.
13. Decyzja o przyznaniu „dzikiej karty" do turnieju deblowego będzie ogłaszana w dniu zapisów
(„sign in") do gry podwójnej.
14. Zawodniczki i zawodnicy, którzy dostali „dzikie karty" w grze pojedynczej mają obowiązek
potwierdzenia przyjęcia „dzikiej karty" drogą mailową na adres wskazany przez Dział Sportu.
Adres, na który należy przesłać potwierdzenie oraz termin, w którym należy to zrobić będą
przesyłane każdorazowo wraz z informacją o przyznaniu „dzikiej karty". Brak potwierdzenia
drogą mailową w wyznaczonym terminie będzie oznaczał rezygnację z „dzikiej karty".
15. Zawodniczki i zawodnicy, którzy otrzymali „dziką kartę" do turnieju eliminacyjnego powinni
stawić się na weryfikacji („sign in") do turnieju. Brak obecności na weryfikacji może
spowodować przekazanie „dzikiej karty” innej zawodniczce lub innemu zawodnikowi.
17. „Dzikie karty” w Polskim Związku Tenisowym przyznawane są na podstawie decyzji Działu
Sportu PZT. Decyzja ta każdorazowo jest oparta o następujące kryteria:
a. rankingi,
b. wyniki

w

turniejach

(w

szczególności

w

imprezach

międzynarodowych

i

mistrzowskich),
c.

wyniki bezpośrednich pojedynków pomiędzy zawodnikami aplikującymi o „dzikie
karty”,

d. obecność i postawa na konsultacjach oraz zgrupowaniach Polskiego Związku
Tenisowego,
e. wiek zawodnika,
f.

inne istotne zagadnienia.

18. W przypadku braku wystarczającej liczby aplikacji o „dzikie karty” spełniających wymogi
formalne Dział Sportu PZT zastrzega sobie prawo do przekazania jednej lub więcej „dzikich
kart” organizatorowi turnieju.
19. Polski Związek Tenisowy nie ma wpływu na to komu przyznane zostaną „dzikie karty” będące
w dyspozycji organizatora turnieju. Zawodnicy zobligowani są do aplikowania o „dzikie karty” z
puli organizatora turnieju bezpośrednio do Dyrektora danego turnieju. W celu ustalenia
dostępności „dzikich kart” oraz procedury zgłoszeniowej należy również kontaktować się
bezpośrednio z Dyrektorem danego turnieju.

