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IV.2.2. Termin zgłoszeń i odwołań

IV.2.2. Termin zgłoszeń i odwołań
(zmiana obowiązuje od 1 marca 2020 r.)

Termin zgłoszeń upływa o godz. 23.59 na siedem (7) dni przed datą rozpoczęcia
turnieju eliminacyjnego lub datą rozpoczęcia turnieju głównego, w przypadku
kiedy rozgrywanie eliminacji nie jest planowane.
Termin odwołań upływa o godz. 23.59 na cztery (4) dni przed datą rozpoczęcia
turnieju eliminacyjnego lub datą rozpoczęcia turnieju głównego, w przypadku
kiedy rozgrywanie eliminacji nie jest planowane.
Zawodnik, który po upływie terminu odwołań znajduje się na liście zawodników
zaakceptowanych do turnieju głównego lub eliminacyjnego uznawany jest za
przyjętego do turnieju i jest zobowiązany do stawienia się do gry.
Zawodnik bezpośrednio zaakceptowany do turnieju eliminacyjnego może
odwołać się z turnieju po terminie, najpóźniej do momentu zakończenia
weryfikacji do eliminacji. Zawodnik bezpośrednio zaakceptowany do turnieju
głównego może odwołać się z turnieju po terminie, najpóźniej do momentu
planowego rozpoczęcia turnieju głównego.
Wycofanie po terminie, niezależnie od powodu, jest możliwe dwa (2) razy w
ciągu jednego sezonu klasyfikacyjnego (od 1 stycznia do 31 grudnia). Za każdy
kolejny taki przypadek oraz za brak wycofania się z turnieju, na zawodnika
automatycznie nakładana jest kara, zgodnie z Kodeksem Postępowania.
Zawodnik, który w momencie odwołania się znajduje się na liście oczekujących
nie ponosi konsekwencji wycofania się po terminie.
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IV.7.4. Zasady ustalania kolejności w grupach
(Zmiana obowiązuje od 1 marca 2020 r.)

IV.7.4. Zasady ustalania kolejności w grupach
W przypadku turniejów rozgrywanych systemem każdy z każdym z grą
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o miejsca, systemem grupowo-pucharowym oraz w fazie grupowej turniejów
Masters obowiązują następujące zasady ustalania kolejności zawodników:
a) liczba zwycięstw;
b) w przypadku, gdy 2 zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw,
o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
c) w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę
zwycięstw, o kolejności decyduje:
 większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich
rozegranych meczach) - jeżeli procedura ta doprowadza do określenia
pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch
pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego
pojedynku;
 większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich
rozegranych meczach) - jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia
pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch
pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego
pojedynku;
 losowanie.
UWAGA 1: Jeżeli
jakikolwiek rozpoczęty mecz został przerwany
i niedokończony z powodu kontuzji lub dyskwalifikacji, dla potrzeb ustalenia
kolejności w grupie wynik meczu traktuje się jako skończony. Na przykład, gdy
zawodnik A prowadzi z zawodnikiem B 6-3 2-0 i zawodnik A doznaje kontuzji
uniemożliwiającej dokończenie meczu; wynik zapisuje się jako 3-6 0-2 Ret., ale
dla potrzeb klasyfikacji wynik traktowany jest jako 3-6 6-2 [10-0] dla zawodnika
B.
UWAGA 2: W przypadku rezygnacji zawodnika z gry w grupach wszystkie
nierozegrane spotkania traktowane są jako walkower i zaliczane jako mecze
przegrane w stosunku 0-6 0-6.
UWAGA 3: W przypadku, gdy zamiast trzeciego seta rozgrywany jest match tiebreak, przy ustalaniu kolejności match tie-break traktowany jest jako jeden set
w przypadku liczenia setów i nie jest brany pod uwagę w przypadku liczenia
gemów.
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tie-break, przy ustalaniu kolejności match tie-break traktowany jest jako jeden
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liczenia gemów.

UWAGA 4: W turniejach WTK rozgrywanych w formule skróconej od stanu
po 2 w gemach, w przypadku rezygnacji zawodnika z gry w grupach, wszystkie
nierozegrane spotkania traktowane są jako walkower i zaliczane jako mecze
przegrane w stosunku 2-6 2-6.
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IV.8.3. Obowiązek gry
(Zmiana obowiązuje od 1 marca 2020 r.)

IV.8.3. Obowiązek gry
We wszystkich kategoriach wiekowych zawodnik zobowiązany jest
do rozegrania w ciągu dnia maksymalnie trzech (3) gier (w tym co najwyżej dwie
(2) gry singlowe). W turnieju rangi Mistrzostw Polski zawodnik zobowiązany jest
do rozegrania w ciągu dnia jednej (1) gry singlowej, chyba, że z powodu
opóźnień w rozgrywaniu turnieju Sędzia Naczelny uzna za konieczne rozegranie
dwóch gier.
W turniejach grupowych „każdy z każdym” z grą o miejsca, w wyjątkowych
sytuacjach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, dopuszcza się
możliwość rozegrania przez zawodnika trzech meczów jednego dnia, z których
jeden jest dokończeniem meczu z dnia poprzedniego.
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dwie (2) gry singlowe). W turnieju rangi Mistrzostw Polski zawodnik
zobowiązany jest do rozegrania w ciągu dnia jednej (1) gry singlowej, chyba,
że z powodu opóźnień w rozgrywaniu turnieju Sędzia Naczelny uzna za
konieczne rozegranie dwóch gier.
W turniejach grupowych „każdy z każdym” z grą o miejsca, w wyjątkowych
sytuacjach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, dopuszcza się
możliwość rozegrania przez zawodnika trzech meczów jednego dnia, z których
jeden jest dokończeniem meczu z dnia poprzedniego.
W turniejach wojewódzkich rozgrywanych w formule skróconej od stanu
po 2 w gemach, dopuszcza się rozegranie przez zawodnika 4 gier ( w tym
najwyżej 3 gry pojedyncze).
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IV.8.7. Formuła gry

IV.8.7. Formuła gry
(Zmiany obowiązują od 1 marca 2020 r.)

a) Formuła pełna: do dwóch wygranych setów, w każdym secie tie-break
do wygranych 7 punktów:
 gra pojedyncza w kategoriach do lat 14, 16, 18, kobiet i mężczyzn.
b) I formuła skrócona: do dwóch wygranych setów, przy stanie 1/1
w setach, match tie-break do 10 wygranych punktów:
 gra pojedyncza w kategorii do lat 12,
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 gra pojedyncza w kategorii do lat 12,
 gra pojedyncza w turniejach grupowych i grupowo-pucharowych,
 gra podwójna we wszystkich kategoriach wiekowych,
c) II formuła skrócona: do dwóch wygranych krótkich setów.
c) II formuła skrócona: do dwóch wygranych krótkich setów.
Zawodnik, który pierwszy wygra cztery gemy przy dwóch gemach przewagi, Zawodnik, który pierwszy wygra cztery gemy przy dwóch gemach przewagi,
wygrywa seta. Przy 4-4 rozgrywany jest tie-break.
wygrywa seta. Przy 4-4 rozgrywany jest tie-break.
d) III formuła skrócona: do 9 wygranych gemów, przy stanie 8-8
d) III formuła skrócona: do 9 wygranych gemów, przy stanie 8-8
rozgrywany jest tie-break do 7 wygranych punktów:
rozgrywany jest tie-break do 7 wygranych punktów:
 w turniejach tenisa na wózkach
 w turniejach tenisa na wózkach
e) IV formuła skrócona: do dwóch wygranych setów, od stanu po 2 w
Sędzia naczelny może zarządzić rozgrywanie meczów wg formuły skróconej
gemach, w każdym secie tie-break do wygranych 7 punktów:
w następujących przypadkach:
 w turniejach WZT w kategorii U12 i U14.
a) w turnieju eliminacyjnym z powodu opóźnień w jego rozgrywaniu ze
UWAGA! Informacja o zastosowaniu ww. formuły w turnieju musi
względu na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne;
zostać opublikowana w komunikacie turniejowym co najmniej 7 dni
b) w turnieju pocieszenia;
przed datą rozpoczęcia turnieju.
c) w turnieju gry podwójnej.
W grze podwójnej obowiązuje system „No-Ad”.
Sędzia naczelny może zarządzić rozgrywanie meczów wg formuły skróconej
W kategoriach młodzieżowych obowiązuje „gra bez netów” (zaserwowana w następujących przypadkach:
piłka dotykająca siatki, paska lub taśmy jest w grze).
a) w turnieju eliminacyjnym z powodu opóźnień w jego rozgrywaniu ze
względu na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne;
b) w turnieju pocieszenia;
c) w turnieju gry podwójnej.
W grze podwójnej obowiązuje system „No-Ad”.
W kategoriach młodzieżowych obowiązuje „gra bez netów” (zaserwowana
piłka dotykająca siatki, paska lub taśmy jest w grze).
gra pojedyncza w turniejach grupowych i grupowo-pucharowych,
gra podwójna we wszystkich kategoriach wiekowych,
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VI.2.4. Zasady ustalania rankingu

VI.2.4. Zasady ustalania rankingu
(zmiana obowiązuje od 1 marca 2020 r.)

a) W kategoriach młodzieżowych o kolejności na listach klasyfikacyjnych
decyduje suma punktów zdobytych w okresie 12 miesięcy:
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a) W kategoriach młodzieżowych o kolejności na listach klasyfikacyjnych



w maksymalnie 6 turniejach krajowych w grze pojedynczej, w których
dany zawodnik uzyskał najwyższą liczbę punktów;
 50% punktów w maksymalnie 6 turniejach krajowych w grze podwójnej,
w których dany zawodnik uzyskał najwyższą ilość punktów;
 punkty zdobyte w rozgrywkach drużynowych (singiel + debel);
 punkty zaliczone zawodnikowi na listach międzynarodowych po ich
przeliczeniu zgodnie z pkt VI.2.6.
 od ogólnej liczby punktów zaliczonych do klasyfikacji odejmuje się tzw.
„punkty karne” za naruszenie Kodeksu Postępowania Zawodnika:
o ostrzeżenie – 5 pkt,
o kara punktu – 10 pkt
o kara gema – 20 pkt,
o dyskwalifikacja oraz niedokończenie meczu – 30 pkt.
b) W kategoriach kobiet i mężczyzn powyżej 18 lat o kolejności na listach
klasyfikacyjnych decyduje suma punktów zdobytych w okresie 12
miesięcy:
 w maksymalnie 6 turniejach krajowych w grze pojedynczej oraz
oddzielnie w grze podwójnej, w których dany zawodnik uzyskał
najwyższą ilość punktów;
 punkty zdobyte w rozgrywkach drużynowych;
 punkty zaliczone zawodnikowi na listach międzynarodowych po ich
przeliczeniu zgodnie z pkt VI.2.6.
c) W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności na liście
decyduje:
 większa suma punktów zdobytych w kolejności: w grze pojedynczej, a
następnie podwójnej;
 większa suma punktów zdobytych w grze pojedynczej w turniejach
wyższej rangi.
d) W kategoriach wiekowych do lat 12, do lat 14 i do lat 16 zawodnicy
przechodzący do wyższej kategorii wiekowej otrzymują 30% punktów
zaliczonych w swojej kategorii (lista generalna za dany rok). Jeżeli
zawodnik ma na liście generalnej punkty w wyższej kategorii wiekowej,
zalicza mu się wyższą sumę punktów. Punkty te są przyznawane do
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zaliczonych w swojej kategorii (lista generalna za dany rok). Jeżeli


momentu uzyskania wyższej sumy punktów zaliczonych w aktualnej
kategorii wiekowej, lecz nie dłużej niż na liście kroczącej nr 3.
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zawodnik ma na liście generalnej punkty w wyższej kategorii
wiekowej, zalicza mu się wyższą sumę punktów. Punkty te są
przyznawane do momentu uzyskania wyższej sumy punktów
zaliczonych w aktualnej kategorii wiekowej, lecz nie dłużej niż na liście
kroczącej nr 3.
e) zawodnicy biorący udział w turniejach wojewódzkich rozgrywanych w
formule skróconej, od stanu po 2 w gemach, do klasyfikacji PZT
otrzymują 75% punktów wynikających z tabel punktacji.
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VI.2.9. Punktacja turniejów rozgrywanych systemem każdy z każdym z grą o VI.2.9. Punktacja turniejów rozgrywanych systemem każdy z każdym z grą o
miejsca
miejsca
(zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.)
Zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej poniżej tabeli,
zgodnie z następującymi zasadami:
Zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej poniżej tabeli,
• w przypadku niedokończenia turnieju, niezależnie od powodów,
zgodnie z następującymi zasadami:
zawodnicy otrzymują 50% należnych punktów;
 w przypadku niedokończenia turnieju, niezależnie od powodów,
• w przypadku niewygrania żadnego meczu zawodnik otrzymuje 1 pkt (Zmiana
zawodnicy otrzymują 50% należnych punktów;
obowiązuje od sezonu letniego 2020)
 w przypadku niewygrania żadnego meczu zawodnik otrzymuje 1 pkt

STARY ZAPIS

NOWY ZAPIS

VI.2.10. Punktacja rozgrywek grupowo-pucharowych

VI.2.10. Punktacja rozgrywek grupowo-pucharowych
(zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.)

Zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej poniżej tabeli,
zgodnie z następującymi zasadami:
Zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej poniżej tabeli,
 w turniejach rozegranych w obsadzie co najwyżej 11 zawodników zgodnie z następującymi zasadami:
obowiązuje punktacja turniejów rozgrywanych systemem każdy z
 w turniejach rozegranych w obsadzie co najwyżej 11 zawodników
każdym z grą o miejsca;
obowiązuje punktacja turniejów rozgrywanych systemem każdy z
każdym z grą o miejsca;
 w przypadku nierozegrania wszystkich meczów grupowych, niezależnie
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od powodów, zawodnicy otrzymują 50% należnych punktów;
w przypadku niewygrania żadnego meczu zawodnik otrzymuje 1 pkt.
(Zmiana obowiązuje od sezonu letniego 2020)
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w przypadku nierozegrania wszystkich meczów grupowych,
niezależnie od powodów, zawodnicy otrzymują 50% należnych
punktów;
w przypadku niewygrania żadnego meczu zawodnik otrzymuje 1 pkt.
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ARTYKUŁ II: NARUSZENIE KODEKSU PRZED TURNIEJEM

1. ZGŁOSZENIE I WYCOFANIE SIĘ Z TURNIEJU

1. ZGŁOSZENIE I WYCOFANIE SIĘ Z TURNIEJU
(Zmiany obowiązują od 1 marca 2020 r.)

a. Wycofanie z turnieju w terminie
Zawodnik może zostać wycofany z turnieju bez żadnych konsekwencji nie a. Wycofanie z turnieju w terminie
później niż do godziny 23.59 na 4 dni przed rozpoczęciem turnieju. Wycofanie Zawodnik może zostać wycofany z turnieju bez żadnych konsekwencji nie
takie musi nastąpić poprzez system TPO.
później niż do godziny 23.59 na 4 dni przed rozpoczęciem turnieju. Wycofanie
takie musi nastąpić poprzez system TPO.
b. Brak wycofania
Zawodnik, który został zaakceptowany do uczestnictwa w turnieju (dotyczy to b. Brak wycofania
zarówno turnieju głównego, jak i eliminacji) powinien stawić się do gry. Brak Zawodnik, który został zaakceptowany do uczestnictwa w turnieju (dotyczy to
wycofania z turnieju każdorazowo podlega karze finansowej określonej w zarówno turnieju głównego, jak i eliminacji) powinien stawić się do gry. Brak
wycofania z turnieju każdorazowo podlega karze punktowej - 10 pkt.
Regulaminie Finansowym PZT.
do klasyfikacji w danej kategorii wiekowej.
Zawodnik zostanie ukarany za brak wycofania z turnieju w sytuacji gdy:
• został zaakceptowany do eliminacji i nie zweryfikował się w wyznaczonym Zawodnik zostanie ukarany za brak wycofania z turnieju w sytuacji gdy:
 został zaakceptowany do eliminacji i nie zweryfikował się
terminie weryfikacji;
w wyznaczonym terminie weryfikacji;
• został zaakceptowany do turnieju głównego lub otrzymał dziką kartę i nie
pojawił się na miejscu zawodów przed czasem planowego rozpoczęcia swojego
 został zaakceptowany do turnieju głównego lub otrzymał dziką kartę
meczu. Sędzia Naczelny może odstąpić od nałożenia za brak wycofania z
i nie pojawił się na miejscu zawodów przed czasem planowego
rozpoczęcia swojego meczu. Sędzia Naczelny może odstąpić od
turnieju w odniesieniu do zawodnika, który pojawił się na miejscu zawodów po
nałożenia za brak wycofania z turnieju w odniesieniu do zawodnika,
wyznaczonym czasie rozpoczęcia swojego meczu i nałożyć karę za naruszenie
który pojawił się na miejscu zawodów po wyznaczonym czasie
Kodeksu podczas turnieju w sekcji Punktualność.
rozpoczęcia swojego meczu i nałożyć karę za naruszenie Kodeksu
Zawodnik, który nie wycofał się z turnieju nie może użyć Zaświadczenia
Medycznego PZT wypełnionego przez osobę uprawnioną do udzielania pomocy
podczas turnieju w sekcji Punktualność.
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medycznej na obiekcie na którym rozgrywany jest turniej do odwołania od kary.
c. Wycofanie po terminie
Każde wycofanie zawodnika po terminie określonym w pkt. 1a, traktowane jest
jako naruszenie Kodeksu. Zawodnik ma prawo dwa (2) razy w ciągu jednego
roku kalendarzowego wycofać się z turnieju po terminie bez ponoszenia
konsekwencji, pod warunkiem, że wycofanie nastąpiło poprzez system TPO lub
za pośrednictwem sędziego naczelnego przed zakończeniem weryfikacji do
eliminacji, w przypadku zawodników bezpośrednio zaakceptowanych do
eliminacji lub przed zakończeniem weryfikacji do planowym rozpoczęciem
turnieju głównego, w przypadku zawodników bezpośrednio zaakceptowanych
do turnieju głównego. W każdej innej sytuacji, niezależnie od powodu, zawodnik
podlega karze finansowej określonej w Regulaminie Finansowym PZT.

e. Udział w dwóch turniejach jednocześnie
Zawodnik nie może uczestniczyć w więcej niż jednym turnieju jednocześnie. Za
turnieje odbywające się jednocześnie uznaje się turnieje, w których zawodnik w
tym samym dniu rozgrywa jakikolwiek mecz turnieju głównego w grze
pojedynczej lub podwójnej.
Jeżeli zawodnik zgłoszony jest do dwóch lub więcej turniejów odbywających się
jednocześnie, musi wycofać się ze wszystkich turniejów oprócz tego, w którym
ma zamiar uczestniczyć.
Zawodnik, który wziął udział w dwóch turniejach jednocześnie nie otrzymuje
punktów do rankingu PZT za żaden turniej, w którym wziął udział oraz podlega
karze finansowej zgodnie z Regulaminem Finansowym PZT.
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy jeden z turniejów opóźnił się i
zawodnik, zgłoszony do kolejnego turnieju, w jego pierwszym dniu weryfikacji
rozgrywa finał gry pojedynczej lub podwójnej w turnieju poprzedzającym. Jeżeli
zawodnik z uwagi na opóźnienie turnieju zmuszony jest do wycofania z kolejnej
imprezy nie podlega karze za zbyt późne wycofanie z turnieju.
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Zawodnik, który nie wycofał się z turnieju nie może użyć Zaświadczenia
Medycznego PZT wypełnionego przez osobę uprawnioną do udzielania
pomocy medycznej na obiekcie na którym rozgrywany jest turniej
do odwołania od kary.
c. Wycofanie po terminie
Każde wycofanie zawodnika po terminie określonym w pkt. 1a, traktowane
jest jako naruszenie Kodeksu. Zawodnik ma prawo trzy (3) razy w ciągu
jednego roku kalendarzowego wycofać się z turnieju po terminie bez
ponoszenia konsekwencji, pod warunkiem, że wycofanie nastąpiło poprzez
system TPO lub za pośrednictwem sędziego naczelnego przed zakończeniem
weryfikacji do eliminacji, w przypadku zawodników bezpośrednio
zaakceptowanych do eliminacji lub przed planowym rozpoczęciem turnieju
głównego, w przypadku zawodników bezpośrednio zaakceptowanych do
turnieju głównego. W każdej innej sytuacji, niezależnie od powodu, zawodnik
podlega karze punktowej - 5 pkt. do klasyfikacji w danej kategorii wiekowej.
e. Udział w dwóch turniejach jednocześnie
Zawodnik nie może uczestniczyć w więcej niż jednym turnieju jednocześnie. Za
turnieje odbywające się jednocześnie uznaje się turnieje, w których zawodnik
w tym samym dniu rozgrywa jakikolwiek mecz turnieju głównego w grze
pojedynczej lub podwójnej.
Jeżeli zawodnik zgłoszony jest do dwóch lub więcej turniejów odbywających
się jednocześnie, musi wycofać się ze wszystkich turniejów oprócz tego, w
którym ma zamiar uczestniczyć.
Zawodnik, który wziął udział w dwóch turniejach jednocześnie nie otrzymuje
punktów do rankingu PZT za żaden turniej, w którym wziął udział oraz podlega
karze punktowej - 15 pkt. do klasyfikacji w danej kategorii wiekowej.
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy jeden z turniejów opóźnił się i
zawodnik, zgłoszony do kolejnego turnieju, w jego pierwszym dniu rozgrywa
finał gry pojedynczej lub podwójnej w turnieju poprzedzającym. Jeżeli
zawodnik z uwagi na opóźnienie turnieju zmuszony jest do wycofania z
kolejnej imprezy nie podlega karze za zbyt późne wycofanie z turnieju.

