Zasady kwalifikacji do programu
Polskiego Związku Tenisowego
„World Tennis Tour Team”
1. Zasady kwalifikacji do Programu World Tennis Tour Team.
Program realizowany jest w dwóch 6-miesięcznych edycjach:
• Akcja Wiosna – trwająca od 15 stycznia do 30 czerwca,
• Akcja Jesień – trwająca od 15 lipca do 31 grudnia.
Do programu kwalifikują się zawodnicy i zawodniczki spełniający wskazane kryteria i
wymogi Programu.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest znajomość i akceptacja regulaminu programu,
w tym spełnianie zasady tzw. "Good standing" obejmującej relacje zawodnik – PZT, oraz
posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZT.
Zawodniczki i zawodnicy zakwalifikowani do Programu World Tennis Tour Team mają
obowiązek uczestnictwa w NMP Kobiet i Mężczyzn, a także MMP U23.
Do Akcji Wiosna 2019 kwalifikują się zawodniczki i zawodnicy spełniający następujące
kryteria rankingowe (ATP i WTA na podstawie Year End Rankings):
•

dla zawodniczek i zawodników U19 – pozycja na liście rankingowej WTA/ATP
singles top 1300 i/lub WTA / ATP doubles top 800.

•

zawodniczki i zawodnicy z kategorii wiekowej U19, którzy w roku poprzedzającym
daną edycję Programu uczestniczyli w turniejach Junior Grand Slam (dotyczy
udziału w turnieju głównym) i/lub osiągnęli ITF Junior Year End Rankings top 100.

•

dla zawodniczek i zawodników U20 – pozycja na liście rankingowej WTA/ATP
singles top 1200 i/lub WTA / ATP doubles top 700.

•

dla zawodniczek i zawodników U21 – pozycja na liście rankingowej WTA/ATP
singles top 1100 i/lub WTA / ATP doubles top 500.

•

W przypadku zawodniczek i zawodników U22, U23, a w szczególnych przypadkach
także starszych decyzje co do udziału w programie będzie podejmował
Koordynator Programu za akceptacją Szefa Wyszkolenia PZT na podstawie oceny
eksperckiej (w tym Arkusza Indywidualnej Oceny Zawodnika -AIOZ).

•

zwycięzcy Młodzieżowych Mistrzostw Polski U23 (kwalifikacja do kolejnej edycji
programu).

Zawodniczkom i zawodnikom, którzy nie spełnili wyżej wymienionych kryteriów
może zostać przyznana kwalifikacja na podstawie tzw. Decyzji Eksperckiej z
wykorzystaniem informacji uzyskanych z Arkusza Indywidualnej Oceny Zawodnika (AIOZ).
Kwalifikacja na podstawie Decyzji Eksperckiej może zostać przyznana zawodniczkom lub
zawodnikom powracającym do gry po kontuzji albo posiadającym wysoki potencjał
sportowy.
Na wniosek Koordynatora Programu i za akceptacją Szefa Wyszkolenia jest możliwe
powołanie do trwającej edycji Programu zawodniczki lub zawodnika wcześniej nie
zakwalifikowanych na podstawie wyróżniających się wyników sportowych.
2. Powołania na akcje w ramach Programu World Tennis Tour Team.
Powołanie na daną akcję Programu każdorazowo w pierwszej kolejności otrzymują
zawodniczki i zawodnicy powołani do danej edycji przez Koordynatora Programu za
akceptacją Szefa Wyszkolenia. Dodatkowo do danej akcji mogą otrzymywać zaproszenie
zawodniczki lub zawodnicy niezakwalifikowani do danej edycji programu.
W przypadku zawodniczek i zawodników U18 jest możliwe uczestnictwo w
poszczególnych akcjach Programu za rekomendacją Trenera KN U18. Decyzję podejmuje
Koordynator Programu za akceptacją Szefa Wyszkolenia PZT.
Ostateczne decyzje co do składu na konkretną akcję Programu mogą być
podejmowane każdorazowo zaraz po terminie odwołań do właściwego turnieju.
Informacje dotyczące powołań oraz szczegółów wyjazdu na konkretną akcję Programu
będą przesyłane w osobnym komunikacie bezpośrednio powołanym zawodniczkom i/lub
zawodnikom. Warunkiem powołania na akcje startowe jest zgłoszenie się do
właściwych turniejów.
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