Regulamin przyznawania „Dzikich Kart”
Dotyczy turniejów ATP, WTA, ITF WTT Pro Circuit, ITF WTT Juniors, Tennis Europe rozgrywanych
w Polsce oraz Mistrzostw Polski i turniejów cyklów Pucharu Polski PZT.
1. „Dzikie Karty” są przyznawane wyłącznie zawodnikom posiadającym licencję Polskiego
Związku Tenisowego.
2. „Dzikie Karty” są przyznawane wyłącznie zawodnikom, którzy spełniają kryteria tzw. „Good
Standing” w relacjach z PZT oraz pozostają w zgodzie z aktualnymi przepisami
antydopingowymi.
3. Dział Sportu PZT nie będzie rozpatrywał wniosków o przyznanie „Dzikiej Karty” złożonych przez
zawodniczkę lub zawodnika zawieszonego przez WZT, PZT, TE, ITF, WTA, ATP.
4. Liczba „Dzikich Kart”, które są dostępne w każdym turnieju nie jest stała i jest określana przez
właściwe regulaminy PZT, TE, ITF, ATP lub WTA.
5. PZT poza szczególnymi przypadkami nie będzie przyznawać „Dzikich Kart” do turniejów OTK
wszystkich rang i kategorii wiekowych.
6. W miejsca „Dzikich Kart” pozostających w gestii PZT będą wchodzić zawodnicy oczekujący
z pierwszych i kolejnych pozycji z list turniejów eliminacyjnych i / lub z list oczekujących (tzw.
„ alternates”).
7. W szczególnych przypadkach PZT może wykorzystać przynależną mu „Dziką Kartę” ogłaszając
swoją decyzję najpóźniej do terminu odwołań do danego turnieju („withdrawal deadline”)
określonego dokładną datą i godziną podaną w komunikacie turniejowym.
8. Istnieją dwie możliwości otrzymania „Dzikich Kart” dostępnych na turniejach:
•

przyznawane przez Dział Sportu PZT – (w tym także w przypadku zwycięstwa
zawodnika w „turnieju o Dzikie Karty” zorganizowanego w uzgodnieniu
i z akceptacją z Działem Sportu PZT).

•

przyznawane przez Dyrektora Turnieju;

9. 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.

10. „Dzika karta” przyznana przez Dział Sportu PZT, nie może być przekazana innej osobie.
11. 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
e-mailem nie będą przyjmowane (z wyjątkiem turniejów deblowych).
12. Ostateczny termin składania aplikacji upływa z terminem odwołań z danego turnieju
(„withdrawal deadline”), określonego dokładną datą i godziną podaną w komunikacie
turniejowym.
13. W przypadku aplikowania o „Dziką Kartę” do turniejów rozgrywanych w tym samym czasie,
zawodnik po otrzymaniu „Dzikiej Karty” do danego turnieju ma obowiązek wycofać pozostałe
aplikacje zarówno w systemie TPO jak i przesyłając mailowo właściwą informację do Trenera
Głównego KN PZT danej kategorii wiekowej. Ponadto zawodnik ma obowiązek zrobić
to niezwłocznie.
14. Zawodnik w przypadku odwołania się z danego turnieju ma obowiązek wycofania swojej
aplikacji o „Dziką Kartę” (w systemie TPO oraz mailowo przesyłając informację do Trenera
Głównego KN PZT danej kategorii wiekowej). Ponadto zawodnik ma obowiązek zrobić
to niezwłocznie.
15. Wnioski o „Dzikie Karty” do turniejów zawodowych należy składać na adres mailowy trenera
głównego PZT: iwański@pzt.pl. Do korespondencji z wysyłanymi wnioskami o „Dzikie Karty”
należy dołączyć adresy: lukaszewski@pzt.pl, kornas@pzt.pl, dziedzic@pzt.pl.
16. Wnioski o „Dzikie Karty” do turnieju deblowego należy wysyłać drogą mailową na adres
Trenera Głównego KN PZT odpowiedzialnego za daną kategorię wiekową:
•

U12 – Jarosław Wołąsewicz (wolasewicz@pzt.pl)

•

U14 / U16 chłopcy – Paweł Bojarski (bojarski@pzt.pl)

•

U14 / U16 dziewczęta – Katerina Urbanova (urbanova@pzt.pl)

•

U18/U23 kobiety – Maciej Domka (domka@pzt.pl)

•

U18/U23 mężczyźni – Kim Tiilikainen (tiilikainen@pzt.pl) oraz Tomasz Tołstyko
(tolstyko@pzt.pl)

17. W przypadku turniejów deblowych Dział Sportu PZT będzie rozpatrywał wyłącznie wnioski
przesłane drogą mailową najpóźniej do godz. 21.00 w dniu poprzedzającym zakończenie
zapisów („sign in”) do gry podwójnej. Do korespondencji z wysyłanymi wnioskami o „Dzikie
Karty”

należy

dziedzic@pzt.pl.

dołączyć

adres:

lukaszewski@pzt.pl,

iwański@pzt.pl

kornas@pzt.pl,

18. Decyzja o przyznaniu „Dzikiej Karty" do turnieju deblowego będzie ogłaszana w dniu zapisów
(„sign in") do gry podwójnej przed upływem terminu zapisów przewidzianych regulaminem
turnieju.
19. „Dzikie Karty” do turniejów w grze pojedynczej jak i podwójnej przyznawane będą
na podstawie decyzji Działu Sportu PZT. Decyzje o przyznaniu „Dzikich Kart” podejmowane
będą w oparciu o następujące kryteria:
- przesłany wniosek (decyzja i uzasadnienie) trenera Kadry PZT odpowiedzialnego
za daną kategorię wiekową. Kryterium podstawowe.
- argumentacja indywidualnego trenera zawodnika. Kryterium dodatkowe.
- opinia Trenera Głównego PZT i Trenera Głównego Przygotowania Fizycznego PZT
dotycząca oceny potencjału zawodnika/zawodniczki. Kryterium dodatkowe.
20. Zawodniczki i zawodnicy, którzy dostali „Dzikie Karty" w grze pojedynczej i/lub podwójnej (obaj
zawodnicy / zawodniczki z pary deblowej / mieszanej) mają obowiązek potwierdzenia przyjęcia
„Dzikiej Karty" drogą mailową na adres i w terminie wskazanym w osobnym komunikacie przez
Dział Sportu. Brak potwierdzenia drogą mailową w wyznaczonym terminie będzie oznaczał
rezygnację z „Dzikiej Karty".
21. Zawodniczki i zawodnicy, którzy otrzymali „Dziką Kartę" do turnieju eliminacyjnego mają
obowiązek dopełnić formalności związane z weryfikacją („sign in") do turnieju zgodnie
z aktualnym obowiązującym regulaminem turniejowym dotyczącym danego turnieju.
W innym przypadku możliwe będzie przekazanie „Dzikiej Karty” innej zawodniczce lub innemu
zawodnikowi.

Warszawa, 15.01.2021
Polski Związek Tenisowy
Dział Sportu PZT

