REGULAMIN CYKLU „PUCHAR POLSKI”
1. Cykl „Puchar Polski” składa się z trzech turniejów:
a. 27-29.04 Bytom
b. 11-13.05 Szczecin
c. 31.05-2.06 Bydgoszcz
2. Podczas wszystkich turniejów rozgrywanych w ramach cyklu „Puchar Polski” obowiązywać
będzie Regulamin Turniejowy PZT 2019.
3. W każdym z turniejów obowiązywać będzie drabinka singlowa na 24 zawodników (oddzielnie
w kategorii Kobiet i Mężczyzn). Turnieje będą rozgrywane systemem pucharowym.
4. Cykl „Puchar Polski” będzie miał swoją odrębną punktację, która będzie służyła aby stworzyć
klasyfikację końcową cyklu.
5. Zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej poniżej tabeli, zgodnie
z następującymi zasadami:
a. zawodnik przegrywający w pierwszym swoim meczu w turnieju głównym,
za wyjątkiem przegranej walkowerem otrzymuje zawsze jeden (1) punkt;
b. za zwycięstwo walkowerem w pierwszym swoim meczu w turnieju eliminacyjnym
lub głównym zawodnik otrzymuje jeden (1) punkt; zwycięstwo walkowerem
w kolejnych rundach jest traktowane jak każde inne;
c. za przegraną walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik nie otrzymuje
punktów.
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6. O pozycji zawodnika w końcowej klasyfikacji cyklu „Puchar Polski” decydować będzie suma
punktów zdobytych we wszystkich turniejach cyklu.
7. W przypadku jednakowej liczby punktów o pozycji zawodnika w klasyfikacji końcowej cyklu
decydować będzie pozycja w rankingu PZT Kobiet lub Mężczyzn zgodnie z listą nr 6/2019
(gra pojedyncza).
8. Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą cztery najwyższe miejsca w klasyfikacji końcowej cyklu
otrzymają dofinansowanie do udziału w turniejach zagranicznych w drugim półroczu 2019 roku
według następującego schematu:
a. 1 miejsce – 8000 zł oraz dzika karta do turnieju głównego ITF WTT w Bydgoszczy
(mężczyźni) lub w Bytomiu (kobiety)
b. 2 miejsce – 6000 zł
c. 3 miejsce – 4000 zł
d. 4 miejsce – 2000 zł
9. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu rozliczania wyżej wymienionych kwot zostaną
przekazane zainteresowanym zawodnikom po zakończeniu cyklu.
10. Powyższe zasady dotyczą wyłącznie turniejów gry pojedynczej.
11. W sprawach spornych nieopisanych w „Regulaminie cyklu Puchar Polski” ostateczne decyzje
będą podejmowane przez Dział Sportu PZT.
UWAGA! W klasyfikacji końcowej cyklu będą uwzględniani wyłącznie zawodniczki i zawodnicy
posiadający polski paszport.

