PROGRAM
Polskiego Związku Tenisowego
"Tennis Europe Tour"
Program „Tennis Europe Tour” jest przeznaczony dla najlepszych polskich zawodniczek i
zawodników w kategoriach wiekowych U13 i U14. Celem Programu jest wsparcie finansowe i
merytoryczne w zdobywaniu doświadczeń w rywalizacji międzynarodowej, które są niezbędne
podczas

występów

w

Drużynowych

Mistrzostwach

Europy

oraz

Indywidualnych

Mistrzostwach Europy. Wierzymy, że doświadczenie wynikające z uczestnictwa w Programie
pomoże w przyszłości osiągać sukcesy w turniejach cyklu ITF WTT Juniors, a następnie w
najważniejszych turniejach WTA Tour i ATP Tour.
1.
Filozofia Programu „ Tennis Europe Tour"
Założenia Programu „Tennis Europe Tour”:
o ścisła współpraca z Trenerem Prowadzącym zawodnika lub osobą pełniącą taką rolę,
o elastyczność w układaniu kalendarza startowego,
o koordynacja indywidualnych planów startowych z ramowym planem PZT U14.
Ścisła współpraca z Trenerem Prowadzącym Zawodniczki/ka lub osobą pełniącą taką rolę.
Trener Koordynator Programu dostosuje sposób współpracy i wymiany informacji z
Trenerem Prowadzącym i zawodnikiem zgodnie z ich potrzebami. Sztab szkoleniowy PZT oraz
zespół ekspertów współpracujących z PZT, będzie starał się pomóc zawodnikowi i Trenerowi
Prowadzącemu w planowaniu procesu treningowego oraz w układaniu planów startowych.

Elastyczność w układaniu kalendarza startowego.
Każdy zawodnik będzie miał możliwość realizacji swojego indywidualnego Planu
Startowego i Treningowego poprzez dofinansowanie indywidualnych wyjazdów na turnieje

Tennis Europe. Dofinansowanie będzie dotyczyć wyłącznie turniejów, w których zawodnik
rozegrał minimum jeden mecz.
W wyjątkowych przypadkach (za zgodą Trenera Koordynatora oraz Szefa Wyszkolenia PZT)
zawodnik może wykorzystać dofinansowanie z Programu na udział w turnieju ITF WTT Juniors.
Koordynacja indywidualnych planów startowych z ramowym planem PZT U14.
Program „ Tennis Europe Tour” obejmuje trzy obszary działania szkoleniowego, z których
zawodnicy będą mogli korzystać:
o „Tour”
Wyjazdowa część Programu „Tennis Europe Tour”, która ma na celu wsparcie
finansowe, logistyczne i merytoryczne polskich zawodników w kategorii U14 podczas
turniejów Tennis Europe oraz w wyjątkowych przypadkach w turniejach ITF WTT
Juniors. Celem Akcji jest zdobywanie niezbędnych sportowych doświadczeń oraz
możliwość zdobycia punktów TE U14 oraz ITF WTT Juniors.
Wsparcie odbywa się dwutorowo:
1. Opieka i obserwacja trenera Kadry PZT na turniejach TE wynikających z Planu
Ramowego PZT.
2.Opieka i obserwacja na indywidualnie zaplanowanych startach, przeprowadzona
przez trenerów prowadzących, zgodnie z indywidualnym planem poszczególnych
zawodników i zawodniczek.
o Imprezy Mistrzowskie (DME, IME i DMŚ)
Selekcja, logistyka i opieka nad Reprezentacją Polski przez trenerów PZT podczas
zawodów Mistrzowskich oraz w uzasadnionych przypadkach przez trenerów
prowadzących.
o Organizacja i prowadzenie Konsultacji Tenisowych oraz Obozów Motorycznych
Celem tych Akcji będzie szeroko rozumiana edukacja, podniesienie poziomu
sportowego

oraz

budowanie

pozytywnej

relacji

pomiędzy

poszczególnymi

zawodnikami i trenerami PZT, która ma duże znaczenie podczas wymagających
Startów Mistrzowskich.

2.
Zasady kwalifikacji, powołania i regulaminy Programu " Tennis Europe Tour"

Dział Sportu Polskiego Związku Tenisowego powołuje zawodników do Programu "Tennis
Europe Tour":
o do 10 marca – do Akcji Wiosna trwającej od 10 marca do końca czerwca
o do 15 lipca – do Akcji Jesień trwającej od 15 lipca do końca grudnia
Zasady kwalifikacji i powołań do Programu "Tennis Europe Tour"
Dział Sportu Polskiego Związku Tenisowego najpóźniej na 4 miesiące przed startem
kolejnej Akcji Programu publikuje komunikat dotyczący spełnienia kryteriów rankingowych
pozwalających na zakwalifikowanie się do Programu „Tennis Europe Tour”. Zawodnikom,
którzy nie spełnili wyżej wymienionych kryteriów, a reprezentują wysoki poziom sportowy,
może zostać przyznana kwalifikacja na podstawie tzw. Decyzji Eksperckiej.

Dodatkowe warunki udziału w Programie " Tennis Europe Tour"
Każdy zawodnik zakwalifikowany i powołany do Programu ma następujące obowiązki:
o Każdy zawodnik zakwalifikowany i powołany do Programu ma obowiązek uczestnictwa
w Letnich Mistrzostwach Polski w kategorii U14. Za zgodą Koordynatora Programu
oraz przy akceptacji Szefa Wyszkolenia zawodnicy mogą wystąpić w MP U16 (dotyczy
zawodników sklasyfikowanych w pierwszej piątce rankingu PZT U14; wymagana jest
zgoda lekarza sportowego na udział w MP w starszej kategorii). W wyjątkowych
przypadkach (choroba, kontuzja, inne sytuacje losowe) opiekunowie uczestnika
Programu mogą się zwrócić do Trenera Koordynatora oraz Szefa Wyszkolenia PZT o
zgodę na zwolnienie z udziału w Letnich MP U14.
o Każdy zawodnik zakwalifikowany i powołany do Programu ma obowiązek
reprezentowania Polski w międzynarodowych imprezach mistrzowskich (dotyczy
zawodników, którzy otrzymali oficjalne powołanie). W wyjątkowych przypadkach
(choroba, kontuzja, inne sytuacje losowe) opiekunowie uczestnika Programu mogą się
zwrócić do Trenera Koordynatora oraz Szefa Wyszkolenia PZT o zgodę na zwolnienie z
udziału w międzynarodowych imprezach mistrzowskich.

o Każdy zawodnik zakwalifikowany i powołany do Programu ma obowiązek
uczestniczenia w minimum jednym zgrupowaniu organizowanym przez PZT: obóz
przygotowania motorycznego w Cetniewie (23-30.3.2019) lub obóz tenisowy w Żywcu
(14-20.4.2019). W wyjątkowych przypadkach (choroba, kontuzja, inne sytuacje
losowe) opiekunowie uczestnika Programu mogą się zwrócić do Trenera Koordynatora
oraz Szefa Wyszkolenia PZT o zgodę na zwolnienie z udziału w obozie lub konsultacji
organizowanej przez PZT.
o Każdy zawodnik zakwalifikowany i powołany do Programu ma obowiązek wzięcia
udziału w trakcie trwania danej Akcji w badaniach diagnostycznych w klinice
Rehasport.
o Odmowa udziału (w przypadku powołania) w wyżej wymienionych akcjach może
skutkować usunięciem zawodnika z Programu. Nieobecność na wyżej wymienionych
akcjach może również skutkować brakiem powołania do kolejnej Akcji Programu
„Tennis Europe Tour” lub Programu „Davis Cup Future”.
o Liczba dofinansowanych 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 „ Tennis Europe Tour”

Wszyscy zawodnicy zainteresowani udziałem w Programie "Tennis Europe Tour", po
zakwalifikowaniu i powołaniu do Programu, są proszeni przesłanie w terminie podanym w
szczegółowym komunikacie dotyczącym określonej Akcji Programu na adresy mailowe
motylewski@pzt.pl oraz chrzanowski@pzt.pl następujących dokumentów i informacji:
o Planu Startów na okres najbliższych 3 miesięcy. Oprócz wyszczególnionych startów
Plan 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 zawodnika.
o Podpisanej Deklaracji Przystąpienia do Programu.
o Podpisanego Regulaminu dotyczącego Wizerunku Członka Kadry Narodowej.

o Skanu aktualnej karty zdrowia.

Udział w programie jest uzależniony od dopełnienia powyższych formalności w wyznaczonym
w przesłanych powołaniach terminie.

W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt mailowy motylewski@pzt.pl lub
telefoniczny +48 533 375 200.
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