PROGRAM
Polskiego Związku Tenisowego
„Fed Cup Future”

Program „Fed Cup Future”, przeznaczony dla najlepszych polskich tenisistek U16 oraz U18.
Założeniem Programu jest utworzenie grupy zawodniczek, które poprzez uczestnictwo w cyklu ITF
World Tennis Tour Juniors i udziale w turniejach juniorskich Wielkiego Szlema, w przyszłości będą
tworzyć bezpośrednie zaplecze seniorskiej Kadry Narodowej Fed Cup, a później same będą
uczestniczkami tych prestiżowych rozgrywek. Wierzymy, że doświadczenie wynikające z uczestnictwa
w Programie pomoże zawodniczkom osiągać w przyszłości sukcesy w seniorskiej karierze tenisowej.

1.

Filozofia Programu „Fed Cup Future”
Założenia Programu „Fed Cup Future”:
o

ścisła współpraca z Trenerem Prowadzącym zawodniczki lub osobą pełniącą taką rolę

o

elastyczność w układaniu kalendarza Akcji Szkoleniowych

o

elastyczność w doborze rodzaju Akcji Szkoleniowych

Ścisła współpraca z Trenerem Prowadzącym Zawodniczki lub osobą pełniącą taką rolę
W tym obszarze Trener Koordynator Programu dostosuje sposób współpracy i wymiany informacji
z Trenerem Prowadzącym i zawodniczką zgodnie z ich potrzebami. Sztab szkoleniowy PZT oraz zespół
ekspertów współpracujących z PZT, będzie starał się pomóc zawodniczce i Trenerowi Prowadzącemu
w planowaniu procesu treningowego oraz w układaniu planów startowych.
Elastyczność w układaniu kalendarza Akcji Szkoleniowych
Każda zawodniczka będzie miała możliwość realizacji swojego indywidualnego Planu Startowego
i Treningowego poprzez dofinansowanie grupowych bądź indywidualnych wyjazdów turniejowych,
wynikających z potwierdzonego zakwalifikowania się do danej imprezy na podstawie Acceptance List
w turniejach WTT ITF Juniors.

Elastyczność w doborze rodzaju Akcji Szkoleniowych
Program „Fed Cup Future” obejmuje trzy obszary działania szkoleniowego, z których zawodniczki
będą mogły skorzystać:
o

„Tour”
Wyjazdowa część Programu „Fed Cup Future”, która ma na celu wsparcie logistyczne i
trenerskie (wyjazd grupowy) lub finansowe (wyjazd indywidualny) zawodniczek w wieku od 15
do 18 lat w turniejach ITF WTT Juniors. Celem Akcji wyjazdowej jest umożliwienie zdobycia
punktów ITF WTT Junior World Ranking, pozwalających na start w turniejach juniorskich
Wielkiego Szlema.
Na wniosek Koordynatora Programu i za akceptacją Szefa Wyszkolenia PZT w akcji
wyjazdowej może uczestniczyć zawodniczka spoza Programu.

o

Organizacja i prowadzenie Zgrupowań Przedstartowych i Konsultacji Szkoleniowych
Celem tych akcji będzie podniesienie poziomu sportowego, ustabilizowanie formy i
bezpośrednie przygotowanie do startów w turnieju za pomocą treningu wybranych sytuacji
meczowych oraz rozgrywaniu meczów kontrolnych.
W Zgrupowaniach i Konsultacjach mogą brać udział wszystkie zawodniczki zakwalifikowane do
Programu, a także mogą zostać powołane przez Trenera Koordynatora zawodniczki spoza
Programu, prezentujące odpowiedni poziom sportowy.

o

Obóz Przygotowywania Motorycznego
Koordynator Programu, po zasięgnięciu opinii Trenerów Prowadzących, po zakończeniu
letniego sezonu startowego może zorganizować Obóz Przygotowawczy dla zawodniczek
biorących udział w Programie.

2.
Zasady kwalifikacji, powołania i regulaminy Programu „Fed Cup Future”
Polski Związek Tenisowy powołuje zawodniczki do Programu „Fed Cup Future” dwa razy w roku:
o

15 stycznia – do Akcji Wiosna, trwającej od stycznia do końca czerwca

o

15 lipca – do Akcji Jesień, trwającej od lipca do końca grudnia

Zasady kwalifikacji i powołań do Programu „Fed Cup Future”
Polski Związek Tenisowy, najpóźniej na 4 miesiące przed startem kolejnej Akcji Programu,
publikuje komunikat dotyczący spełnienia kryteriów rankingowych ITF WTT Juniors pozwalających na
zakwalifikowanie się do Programu „Fed Cup Future”.
Do Programu „Fed Cup Future” (Akcja Jesień) kwalifikują się również:
o

singlowe Letnie Mistrzynie Polski U16 i U18
Ponadto Dział Sportu może powołać, na podstawie „Decyzji eksperckiej”, zawodniczkę, która

charakteryzuje się wysokim poziomem sportowym.

Zawodniczka, która po absencji spowodowanej kontuzją wraca do startów lub zawodniczka,
która osiąga wybitny wynik sportowy, może zostać „Decyzją ekspercką” zakwalifikowana do Programu
w dowolnym momencie trwania Akcji Wiosna czy Akcji Jesień.
Zawodniczka dołączająca do Programu w trakcie jego trwania może mieć obniżoną kwotę
dofinansowania oraz może być zwolniona z obowiązkowych badań.
Dodatkowe warunki udziału w Programie „Fed Cup Future”
o

Każda zawodniczka zakwalifikowana lub powołana do Programu ma obowiązek uczestnictwa
w Letnich Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej. W wyjątkowych sytuacjach
zawodniczka prezentująca bardzo wysoki poziom sportowy lub zawodniczka osiągająca
wybitne wyniki w imprezach poprzedzających Mistrzostwa Polski, może zostać zwolniona z tego
obowiązku. Decyzję podejmuje Trener Koordynator Programu po konsultacji z Szefem
Wyszkolenia PZT.

o

Każda

zawodniczka

zakwalifikowana

lub

powołana

do

Programu

ma

obowiązek

reprezentowania Polski w międzynarodowych imprezach mistrzowskich (dotyczy zawodniczek,
które dostały oficjalne powołanie).
o

Każda zawodniczka zakwalifikowana lub powołana do Programu ma obowiązek uczestnictwa
w wymaganych przez PZT badaniach.

o

Każda zawodniczka, która spełni kryteria kwalifikacyjne, aby być w Programie „Fed Cup Future”
musi także posiadać tak zwany „Good standing” z Polskim Związkiem Tenisowym.

o

Liczba turniejów, kwoty przeznaczone na poszczególne starty oraz dodatkowe zasady,
podawane są w osobnych komunikatach przed poszczególnymi Akcjami na stronie www.pzt.pl.

3.
Terminy i wymagane deklaracje w Programie „Fed Cup Future”
Wszystkie zawodniczki zainteresowane udziałem w Programie „Fed Cup Future”, po
zakwalifikowaniu się lub powołaniu, proszone są o przesłanie na adresy e-mail: weymann@pzt.pl oraz
chrzanowski@pzt.pl, w terminie podanym w szczegółowym komunikacie dotyczącym określonej Akcji
Programu, następujących dokumentów i informacji:
o

planu startów na okres najbliższych 3 miesięcy, który oprócz wyszczególnionych startów
powinien zawierać periodyzację treningu i podział na okresy przygotowawcze, startowe i
przejściowe. Po upływie 3 miesięcy, należy przesłać plan startów uzupełniony do końca Akcji
Programu.

o

podstawowych danych informacyjnych zawodniczki

o

przedstawienia

opinii

i

charakterystyki

zawodniczki,

przygotowanej

przez

Trenera

Prowadzącego (Klubowego) w formie elektronicznej (tylko dla zawodniczek zakwalifikowanych
lub powołanych po raz pierwszy)
o

podpisania Deklaracji Przystąpienia do Programu

o

skanu aktualnej Karty Zdrowia

Ponadto zawodniczki proszone są o:
o

przekazanie podpisanego przez rodziców lub opiekunów upoważnienia „Parent Declaration” –
dla trenerów sprawujących opiekę nad uczestniczkami Programu bezpośrednio przed
grupowym wyjazdem na turniej

o

posiadanie tzw. „kieszonkowego” na indywidualne potrzeby, m.in. naciąganie rakiet, wpisowe,
itp.

W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt e-mail: weymann@pzt.pl lub telefoniczny:
+48 506 020 104.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Dział Sportu Polskiego Związku Tenisowego
Rafał Chrzanowski
Szef Wyszkolenia PZT
Mikołaj Weymann
Trener Kadry Narodowej dziewcząt U16/U18
Koordynator Programu „Fed Cup Future”

