Warszawa, dnia 12.03.2020
KOMUNIKAT
DZIAŁU SPORTU PZT

Dotyczy: Rozgrywek drużynowych we wszystkich kategoriach wiekowych w roku 2020
Uprzejmie informujemy, że w roku 2020 zostanie zmieniony format rozgrywek
drużynowych we wszystkich kategoriach wiekowych.
Obecnie trwają prace nad jednolitym tekstem Regulaminu Rozgrywek Drużynowych 2020.
Główne założenia nowego formatu rozgrywek drużynowych 2020
Koordynatorem oraz organem sprawującym nadzór nad rozgrywkami DMP jest Dział Sportu
PZT.
Polski Związek Tenisowy organizuje rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Polski (DMP) jeden
raz w roku w następujących kategoriach wiekowych:
• kobiet i mężczyzn,
• U12, U14, U16 i U18, osobno dziewcząt i chłopców.
Rozgrywki prowadzone są w jednym etapie - finał, ewentualnie preeliminacje w przypadku
zgłoszenia większej liczby drużyn niż przewidziane w finałach, tj.
• U12 – finał na 16 drużyny osobno dziewczęta i chłopcy
• U14 – finał na 16 drużyn osobno dziewczęta i chłopcy
• U16 – finał na 16 drużyn osobno dziewczęta i chłopcy
• U18 – finał na 8 drużyn osobno dziewczęta i chłopcy
• Kobiety – finał na 8 drużyn
• Mężczyźni – finał na 8 drużyn
Podstawą bezpośredniego zakwalifikowania drużyny do finałów jest większa suma punktów
bonusowych 4 zgłoszonych zawodników danego klubu do rozgrywek na podstawie
najbardziej aktualnej listy klasyfikacyjnej na dzień weryfikacji zgłoszeń.

Zaleca się Wojewódzkim Związkom Tenisowym organizację wewnętrznie Drużynowych
Mistrzostw Województwa m.in. dla drużyn, które nie zdołają się zakwalifikować się do
Finałów DMP. Przypominamy, że rozgrywki wojewódzkie także zaliczane są do klasyfikacji
PZT.
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Format rozgrywek finałowych na 16 drużyn:
Finały rozgrywane są systemem pucharowym z grą o miejsca zgodnie z poniższym
harmonogramem:
I dzień
8 spotkań I rundy - 8 kortów x 6 meczy
II dzień
4 ćwierćfinały + 4 spotkania o miejsca 9-16 - wygrani zajmują miejsca 9/12, a przegrani
13/16
III dzień
2 półfinały + 2 spotkania o miejsca 5-8 - wygrani zajmują miejsca 5/6 , a przegrani 7/8
IV dzień
Finał i spotkanie o III miejsce
Format rozgrywek preeliminacyjnych:
W rozgrywkach preeliminacyjnych jeżeli do danej kategorii zgłosi się więcej niż 16 drużyn
(U12,U14, U16) oraz 8 drużyn (U18 i KiM) to każda drużyna niezakwalifikowana
bezpośrednio do finału rozgrywa jedno spotkanie.
Czyli:
w finałach 16 drużynowych, jeżeli zgłosi się:
- 17 drużyn to 15 drużyn awansuje bezpośrednio do finału a 2 drużyny rozgrywają spotkanie
preeliminacyjne
- 18 drużyn to 14 drużyn awansuje bezpośrednio do finału a 4 drużyny rozgrywają spotkania
preeliminacyjne
- 19 drużyn to 13 drużyn awansuje bezpośrednio do finału a 6 drużyn rozgrywa spotkanie
preeliminacyjne
Itd.
w finałach 8 drużynowych, jeżeli zgłosi się:
- 9 drużyn to 7 drużyn awansuje bezpośrednio do finału a 2 drużyny rozgrywają spotkanie
preeliminacyjne
- 10 drużyn to 6 drużyn awansuje bezpośrednio do finału a 4 drużyny rozgrywają spotkania
preeliminacyjne
- 11 drużyn to 5 drużyn awansuje bezpośrednio do finału a 6 drużyn rozgrywa spotkanie
preeliminacyjne
Itd.
Rozgrywki preeliminacyjne w kategorii U12,U14,U16 zostaną rozegrane w niedzielę przed
tygodniem, w którym odbywać się będą finały, w jednym lub dwóch wyznaczonych
miejscach natomiast w kategorii U18 i KiM odbędą się dzień przed planowanym terminem
finałów w miejscu rozgrywania finału.
Polski Związek Tenisowy nie pokrywa kosztów preeliminacji.
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TERMINY ROZGRYWEK W ROKU 2020
Kategoria U12:
- preeliminacje
- finał

06.09.2020
11-14.09.2020

Kategoria U14:
- preeliminacje
- finał

30.08.2020
04-07.09.2020

Kategoria U16:
- preeliminacje
- finał

06.09.2020
11-14.09.2020

Kategoria U18:
- preeliminacje
- finał

05.11.2020
06-08.11.2020

Kobiet i Mężczyzn:
- preeliminacje
- finał

17.12.2020
18-20.12.2020

PROGRAM SPOTKANIA
Program spotkania w rozgrywkach finałowych
W ramach każdego spotkania rozegrać należy: 4 gry pojedyncze i 2 gry podwójne. Wszystkie
mecze rozgrywa się systemem do dwóch wygranych setów. Przy stanie gemów 6-6 w każdym
secie o wyniku decyduje tie-break. We wszystkich meczach w kategorii skrzatów oraz w grze
podwójnej we wszystkich kategoriach wiekowych przy stanie meczu 1-1 o zwycięstwie
decyduje match tie-break do 10 wygranych punktów. W grze podwójnej obowiązuje system
NO-AD.
Program spotkania w rozgrywkach preeliminacyjnych
W ramach każdego spotkania rozegrać należy: 4 gry pojedyncze i 1 grę podwójną. Wszystkie
mecze rozgrywa się systemem do dwóch wygranych setów. Przy stanie gemów 6-6 w każdym
secie o wyniku decyduje tie-break. We wszystkich meczach przy stanie meczu 1-1
o zwycięstwie decyduje match tie-break do 10 wygranych punktów. W grze podwójnej
obowiązuje system NO-AD.

ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO ROZGRYWEK:
Zgłoszenia drużyn wraz z listą imienną dokonuje klub za pomocą systemu TPO ( system
będzie otwarty od dnia 1.05.2020)

3

Skład drużyny - drużyna składa się z co najmniej czterech (4) zawodników, z których
minimum trzech (3) musi posiadać licencję klubu zgłaszającego drużynę oraz kapitana,
będącego licencjonowanym instruktorem lub licencjonowanym trenerem PZT.
Klub może wypożyczyć do rozgrywek DMP jednego zawodnika do każdej zgłoszonej drużyny.
W jednym roku kalendarzowym dany zawodnik może zostać wypożyczony tylko do jednej (1)
drużyny w kategoriach młodzieżowych oraz osobno do jednej (1) drużyny w kategorii kobiet i
mężczyzn, w tym samym bądź innym klubie. Wypożyczenie może mieć miejsce w ramach
całego kraju.
W rozgrywkach DMP dopuszcza się udział zawodników zagranicznych z wyjątkiem kategorii
U12. Klub może zgłosić do rozgrywek DMP jednego zawodnika zagranicznego do każdej
zgłoszonej drużyny. W jednym roku kalendarzowym dany zawodnik zagraniczny może zostać
zgłoszony tylko do jednej (1) drużyny w kategoriach młodzieżowych oraz osobno do jednej
(1) drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn, w tym samym bądź innym klubie.
W ciągu roku kalendarzowego zawodnik może reprezentować jeden klub w kategoriach
młodzieżowych oraz dodatkowo ten sam lub inny klub w kategorii kobiet i mężczyzn.
OSTATECZNY TERMINY ZGŁOSZEŃ DRUŻYN Z LISTĄ IMIENNĄ W KATEGORIACH WIEKOWYCH:
Kategoria U12, U14, U16

-

07.08.2020

Kategoria U18

-

09.10.2020

Kategoria KiM

-

06.11.2020

TERMINY ZGŁOSZEŃ ZAWODNIKÓW WYPOŻYCZONYCH I ZAGRANICZNYCH W KATEGORIACH
WIEKOWYCH
Zgłoszenia zawodników wypożyczonych i zawodników zagranicznych dokonuje się także
poprzez system TPO.
Wypożyczenie może mieć miejsce w ramach całego kraju. Klub może wypożyczyć do
rozgrywek jednego zawodnika do każdej zgłoszonej drużyny. Celem uzyskania prawa do gry
w DMP przez zawodnika wypożyczonego, klub wypożyczający winien do dnia terminu
zgłoszeń, za pomocą systemu TPO (tpo.pzt.pl):
• wypełnić stosowny wniosek wypożyczenia,
• załączyć skan zgody na wypożyczenie macierzystego klubu zawodnika,
• wnieść stosowną opłatę na rzecz PZT zgodnie z Regulaminem Finansowym PZT.
W rozgrywkach DMP dopuszcza się udział zawodników zagranicznych z wyjątkiem kategorii
U12. Klub może zgłosić do rozgrywek jednego zawodnika zagranicznego do każdej zgłoszonej
drużyny. Zawodnik zagraniczny to taki, który nie posiada numeru PESEL. Opłata za danego
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zawodnika musi być dokonana do dnia terminu zgłoszeń. W opłacie tej jest zawarta opłata
licencyjna.
Prosimy pamiętać, że aby wpisać zawodnika wypożyczonego i zagranicznego do składu
drużyny musi zostać najpierw zaakceptowany przez Dział Sportu PZT w systemie TPO.
WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH DRUŻYN I SKŁADÓW IMIENNYCH
Weryfikacja zgłoszeń jest dokonywana przez Dział Sportu PZT. Weryfikacja oznacza
sprawdzenie, czy wszyscy zgłoszeni zawodnicy spełniają warunki uczestnictwa określone w
niniejszym regulaminie oraz czy zgłaszający klub dokonał wymaganych opłat (wpisowe za
udział w rozgrywkach, opłaty za wypożyczenia oraz za zawodników zagranicznych).
KOMUNIKAT O ZAKWALIFIKOWANIU DRUŻYN DO FINAŁÓW
Poniżej podajemy terminy ukazania się komunikatów Działu Sportu PZT dotyczących m.in.
informacji o spotkaniach preeliminacyjnych, zakwalifikowanych drużynach do finałów,
miejsca rozgrywania finałów, warunki dofinansowania rozgrywek przez PZT i organizatora
Kategoria U12, U14 i U16

-

10.08.2020

Kategoria U18

-

12.10.2020

Kategoria KiM

-

09.11.2020

Uwaga!
Wycofanie się z rozgrywek
Klub może wycofać drużynę z rozgrywek bez ponoszenia konsekwencji finansowych 14 dni
przed terminem zawodów. Po tym terminie Dział Sportu nie uwzględnia żadnych odwołań.
W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek po w/w terminie lub niestawienia się drużyny
do gry, klub ponosi konsekwencje finansowe zgodnie z Regulaminem Finansowym PZT –
1.000,00 zł. Informujemy, że w przypadku zgłoszenia drużyny w składzie czteroosobowym
dekompletacja drużyny nie stanowi podstawy do odwołania od kary finansowej.

DZIAŁ SPORTU PZT
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POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
00-755 Warszawa, ul. Konduktorska 4
tel.: (48)22 122 12 00, 122 12 01, fax: (4822) 122 12 11, www.pzt.pl, e-mail:pzt@pzt.pl
NIP: 526-21-70-384; REGON: 000866484

