REGULAMIN ROZGRYWEK AMATORÓW I SENIORÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

na rok 2014

Obowiązuje od 1 maja 2014 r.

Definicje




Ośrodek – każdy ośrodek tenisowy, niezależnie od formy organizacyjnej, posiadający korty tenisowe
Organizator – osoba fizyczna lub prawna podejmująca się organizacji turnieju w ramach rozgrywek
amatorów i seniorów
Amator – osoba grająca w tenisa:
1. Która nie jest i nie była klasyfikowana na listach generalnych PZT do lat 16, 18 i Seniorów. Nie dotyczy
kategorii wiekowych turniejów ITF Seniors rozgrywanych w Polsce oraz kategorii wiekowych turniejów
amatorskich. W obu przypadkach jedynym kryterium dopuszczenia do turnieju jest ukończenie min. 35tego roku życia (decyduje rok urodzenia).
2. Która nie jest i nie była klasyfikowana na listach ATP, WTA, ITF. Nie dotyczy list ITF Seniors.



Senior – osoba, która ukończyła 35 rok życia. Liczy się rok urodzenia
Zawodnik – osoba, która jest lub była klasyfikowana na listach do lat 16, 18, seniorskich PZT, ITF,
ATP i WTA, z wyłączeniem list ITF Seniors

W turniejach kategorii Open i młodzieżowych mogą brać udział:
1. Amatorzy
2. Zawodnicy, którzy spełniają następujące warunki:
a. 15 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych kiedykolwiek na listach seniorskich PZT
b. 8 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych na miejscach od 1 do 50, na listach do lat
16 i 18
c. 5 lat karencji dla osób klasyfikowanych na miejscach od 51, na listach do lat 16 i 18
d. 1 rok karencji dla osób klasyfikowanych na listach do lat 12 i 14 niezależnie od
zajmowanego miejsca
W turniejach kategorii Open nie mogą brać udziału gracze kiedykolwiek klasyfikowani na listach ATP, WTA
i ITF, z wyłączeniem list ITF Seniors.
Karencja liczona jest od roku następującego po roku, w którym zawodnik był ostatni raz sklasyfikowany na
listach. Od regulaminu nie ma wyjątków.
Kategoria Open Pro – kategoria, w której mogą brać udział zawodnicy i amatorzy. Gracze mogą posiadać
ważną licencję PZT oraz mogą być klasyfikowani w roku bieżącym na listach rankingowych PZT, ATP,
WTA, ITF
Kategoria pomarańczowa – kategoria turniejowa przeznaczona dla osób, które nigdy nie były klasyfikowane
na listach rankingowych PZT, ITF i ITF Seniors, WTA, ATP oraz nie posiadają uprawnień instruktora lub trenera.
W turniejach kategorii pomarańczowej nie mogą startować osoby z pierwszej 50 rankingu właściwego dla danej
kategorii wiekowej. Turnieje kategorii pomarańczowej mogą być organizowane zarówno podczas imprez
wyższej rangi (dodatkowo), jak również niezależnie (jedyna kategoria turnieju). W każdym z przypadków,
turnieje tej kategorii klasyfikowane będą na zasadach obowiązujących w randze pomarańczowej (P) niezależnie
od wysokości puli nagród.
Turnieje pocieszenia – turniej, dla osób które przegrały swój pierwszy mecz w turnieju. Dotyczy to także osób,
które w 1 rundzie miały wolny los. Zawodnicy otrzymują punkty zgodnie z tabelą jak za turniej rangi
pomarańczowej.
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I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.1. Zakres działania
Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich turniejów rozgrywanych w Polsce i zaliczanych do
klasyfikacji, w skład których wchodzą:
 Turnieje rozgrywane w ramach cyklu ITF Seniors
 Turnieje przeznaczone dla amatorów, seniorów i zawodników w rozumieniu niniejszego regulaminu
 Turnieje młodzieżowe,
zgłoszone do kalendarza imprez
I.2. Prawo własności
Prawa własności Mistrzostw Polski wymienionych w pkt. I.1 są w posiadaniu PZT. Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski oraz inne turnieje międzynarodowe, będące jednocześnie oficjalnymi turniejami ITF
Seniors powinny być organizowane w Polsce na mocy porozumienia z PZT. Uzyskanie statusu Mistrzostw
Polski wymienionych w pkt. I.1 wymaga zgody PZT
1.3. Warunki uczestnictwa
Prawo gry w turniejach rozgrywanych w ramach kalendarza mają gracze, którzy posiadają ważne członkostwo
PZT lub wykupią na turnieju licencję jednorazową
I.4. Kategorie wiekowe KOBIET I MĘŻCZYZN
Gra pojedyncza:
 do 12, do 14, do 16, do 18
 Open, Open Pro
 +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85
Gra podwójna:
 do 12, do 14, do 16, do 18
 Open, Open Pro
 +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85
Gra mieszana:
 do 12, do 14, do 16, do 18
 Open, Open Pro
 +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85
O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika.
Zawodnik ma obowiązek przedstawić sędziemu naczelnemu turnieju dokument potwierdzający datę urodzenia.
Zawodnik może brać udział w turniejach w więcej niż jednej kategorii wiekowej (o ile Organizator dopuszcza
taką możliwość), i jednocześnie być na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (wiekowej, branżowej).
I.4. Prawa i obowiązki uczestników programu
I.4.1. ORGANIZATORZY
Wraz z przystąpieniem do programu organizator zobowiązuje się do:
a. Posiadania konta w systemie TPO
b. Zgłoszenia turnieju poprzez konto organizatora TPO
c. Akceptacji oraz przestrzegania regulaminu rozgrywek
d. Ekspozycji materiałów przesłanych na turniej przez PZT
e. Umieszczenia logotypów wskazanych przez PZT na wszelkich materiałach związanych z organizowanym
turniejem
f. Wprowadzanie wyników oraz zdjęć poprzez konto organizatora w TPO w ciągu 3 dni od zakończenia
turnieju
g. Promowania rozgrywek
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Wraz z przystąpieniem do programu organizator turnieju otrzymuje następujące korzyści materialne
i niematerialne:
a. Szkolenia w zakresie organizacji turniejów i obsługi programu
b. Informacje o rozgrywanej imprezie na stronie internetowej
c. Promocja ośrodka
d. Wyniki turnieju na stronie internetowej
I.4.2. OŚRODKI
Wraz z przystąpieniem do programu ośrodek zobowiązuje się do:
a. Akceptacji oraz przestrzegania regulaminu rozgrywek
b. Ekspozycji materiałów przesłanych przez PZT
c. Umieszczenia logotypów wskazanych przez PZT na stronie internetowej ośrodka
d. Promowania rozgrywek wśród członków ośrodka
e. Podjęcie kroków w celu uzyskania Licencji Klubowej PZT
Wraz z przystąpieniem do programu ośrodek otrzymuje następujące korzyści:
a. Szkolenia i dokumenty pomocne przy organizacji turniejów
b. Promocja ośrodka na stronie internetowej programu oraz innych publikacjach związanych z programem
I.4.3 Członkostwo PZT
a. Przystąpienie do PZT następuje poprzez wykupienie Członkostwa PZT
b. Opłaty członkowskie na rok 2014 wynoszą:
 Dla dzieci do lat 10 – bezpłatne ( darmowa licencja programu Tenis10)
 Dla osób między 11 a 18 rokiem życia – 20 zł
 Osoby powyżej 18 roku życia – 50 zł
 Kategorie +80 i wyższe zostają zwolnione z opłat członkowskich
W ramach Członkostwa PZT uczestnik otrzymuje:
 Status członka Polskiego Związku Tenisowego
 Możliwość udziału we wszystkich turniejach w ramach rozgrywek Amatorów i Seniorów
a. turnieje wewnętrzne (klubowe),
b. turnieje rangi pomarańczowej
c. challenge
d. rozgrywki drużynowe
e. turnieje rangi 1-5
 Konto użytkownika na stronie PZT
 Udział w akcjach promocyjnych PZT
 Pierwszeństwo przy zakupie biletów na mecze Davis Cup i Fed Cup rozgrywane w Polsce
Członkostwo jest ważne od dnia wykupienia do końca bieżącego roku kalendarzowego. Po dokonaniu
opłaty gracz otrzymuje dożywotni nr IPIN oraz dostęp do konta zawodnika na stronie PZT.
c. Gracze niebędący członkami PZT mogą wziąć udział w turnieju wykupując licencję jednorazową.
Upoważnia ona do jednorazowego udziału w turnieju. Koszt licencji uzależniony jest od rangi turnieju
 Ranga 1 i 2 – 50 zł
 Ranga 3 – 30 zł
 Ranga 4 i 5 – 20 zł
 50% kwoty licencji jednorazowej zostaje u organizatora. Organizator może zrezygnować z
pobierania swojej części licencji jednorazowej
I.5. Obowiązujące przepisy
Turnieje rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem, Kodeksem Postępowania Zawodnika oraz Przepisami
Gry w Tenisa. Turnieje międzynarodowe organizowane w Polsce, rozgrywane są zgodnie z regulaminem ITF.
Wyjątek stanowi kategoria open i open pro, w której obowiązuje niniejszy regulamin. Oficjalne turnieje
międzynarodowe rozgrywane są według Regulaminu ITF Seniors. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem wykładnię stanowią regulaminy PZT.
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II - PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU
II.1. Rodzaje turniejów
a. Turnieje rozgrywane w ramach cyklu ITF Seniors
b. Turnieje rangi 1-5 i pomarańczowej przeznaczone dla amatorów, seniorów i zawodników
c. Turnieje młodzieżowe
d. W turniejach rozgrywanych systemem pucharowym rekomendowane jest rozgrywanie turnieju
pocieszenia, dla zawodników, którzy odpadli w swoim pierwszym meczu
Dla potrzeb klasyfikacji powyższe turnieje są podzielone na 6 rang zgodnie z pkt IV.2. Rangi turniejom nadaje
PZT na wniosek organizatorów, na podstawie informacji otrzymanych w formularzu zgłoszeniowym oraz zgodnie
z niniejszym regulaminem.
II.2. Zgłoszenie organizacji turnieju oraz wpisanie go do kalendarza
Turniej zostanie wpisany do kalendarza i zostanie mu nadana odpowiednia ranga, po spełnieniu następujących
wymogów regulaminowych:
a. ranga 1-2 – minimum 90 dni przed rozpoczęciem turnieju
b. ranga 3 – zgłoszenie minimum 30 dni przed rozpoczęciem turnieju.
c. ranga 4, 5 i pomarańczowa - zgłoszenie minimum 14 dni przed datą jego rozpoczęcia.
2. Kalendarz rozgrywek jest publikowany na stronie internetowej i regularnie uaktualniany.
3. Zgłoszenie organizacji oficjalnych turniejów międzynarodowych ITF Seniors odbywa się zgodnie z przepisami
ITF Seniors.
II.3. Kierownictwo turniejów krajowych
1. Organizator odpowiada za sprawne, terminowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie turnieju.
Do obowiązków organizatora należy w szczególności:
a. Weryfikacja uczestników pod kątem spełniania warunków regulaminu oraz sporządzenie listy
uczestników;
b. sporządzanie, wspólnie z sędzią naczelnym, planu gier na każdy dzień;
c. wprowadzenie wyników w ciągu 3 dni od zakończenia turnieju poprzez konto organizatora w
systemie TPO
d. dbanie o dobry wizerunek PZT, szczególnie w kontaktach z mediami oraz uczestnikami zawodów.
2. Sędzia turnieju.
Do obowiązków sędziego należy w szczególności:
a. Nadzorowanie i sprawdzenie przygotowania obiektu do zawodów;
b. Dokonanie ostatecznej weryfikacji uczestników w oparciu o listę zgłoszeń pod kątem spełniania
warunków regulaminu (amator / senior / zawodnik);
c. Dokonywanie rozstawienia na podstawie aktualnych rankingów oraz przeprowadzenie losowań
wszystkich rodzajów turniejów zgodnie z przepisami PZT;
d. Przygotowywanie w porozumieniu z organizatorem planu gier na każdy dzień;
e. Nadzorowanie zachowania zawodników oraz osób towarzyszących na obiekcie zgodnie z
Kodeksem Postępowania Zawodnika PZT;
f. Prawo do usunięcia z obiektu każdej osoby zachowującej się niezgodnie z regulaminem;
g. Podejmowanie decyzji o przydatności kortów do gry;
h. Decydowanie o wszelkich przerwach w grze;
i. Wyznaczanie terminu dokończenia meczu;
j. Interpretacja przepisów gry w tenisa oraz Kodeksu Postępowania Zawodnika;
W przypadku braku licencjonowanego sędziego, jego obowiązki przejmuje organizator.
III. WARUNKI ROZGRYWANIA TURNIEJÓW.
III.1. Zgłoszenia i odwołania do turnieju.
1.
2.

Zgłoszenia do turniejów muszą być dokonywane w terminie ustalonym przez organizatora. Termin
zgłoszeń do turniejów międzynarodowych rozgrywanych w Polsce - zgodnie z przepisami
międzynarodowymi.
Gracz ma OBOWIĄZEK poinformować organizatora o tym, że nie weźmie udziału w turnieju jeżeli
dokonał wcześniej zgłoszenia. W przypadku braku odwołania z turnieju wobec takich osób będą
wyciągane konsekwencje
5

III.2. Korty
1. Wszystkie korty, na których rozgrywane są mecze turniejowe, powinny mieć taką samą
nawierzchnię. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przenieść gry na korty
o innej nawierzchni (hala).
2. Korty muszą spełniać wymogi regulaminowe przewidziane przepisami gry w tenisa;
3. Poprawienie stanu nawierzchni kortu może mieć miejsce tylko podczas przerw na zmianę stron przez
zawodników lub przerwy między setami.
III.3. Obiekt tenisowy
a. Obiekt na którym rozgrywany jest turniej powinien posiadać szatnie oraz odpowiednie zaplecze sanitarne.
b. Przez cały czas trwania turnieju na obiekcie musi znajdować się tablica informacyjna, na której organizator
powinien umieszczać:
 aktualne wyniki (plansze turniejowe),
 plan gier na dany dzień,
 ważne komunikaty dotyczące przebiegu turnieju bądź zaistniałych zmian.
c. Obiekt na którym rozgrywany jest turniej powinien posiadać funkcjonujące Biuro Turnieju – telefon, faks,
internet
d. Na obiekcie na którym rozgrywany jest turniej powinna być techniczna możliwość ekspozycji materiałów
reklamowych przesłanych przez PZT
III.4. Piłki.
Turnieje powinny być rozgrywane oficjalnymi piłkami PZT. Mecze powinny być rozgrywane nowymi
piłkami.
III.5. Nagrody
Organizator turnieju musi zapewnić nagrody zgodnie z zadeklarowaną pulą nagród (puchary, nagrody
rzeczowe), dla zwycięzców oraz dyplomy pamiątkowe dla najlepszych zawodników / par. W skład puli nagród
wchodzi catering / wyżywienie dla zawodników / players party. Wszelkie odstępstwa od zadeklarowanej puli
nagród będą weryfikowane.
III.6. Sędziowanie
Organizator turnieju rangi 1-2 zobowiązany jest do zapewnienia minimum jednego sędziego z licencją PZT.
W turniejach rangi 3, 4, 5 i pomarańczowej dopuszcza się osoby posiadające odpowiednie doświadczenie.
III.7. Wpisowe – Rekomendacja PZT
Organizatorzy turniejów mogą pobierać wpisowe od zawodników.
Wysokość wpisowego ustala organizator. Rekomendowane przez PZT maksymalne stawki znajdują się w
poniższych tabelach.
Sezon letni
RANGA 4

RANGA 3

max. od osoby
Juniorzy max. od osoby*

RANGA 5 I POMARAŃCZ

gra pojedyncza

gra podwójna

gra pojedyncza

gra podwójna

gra pojedyncza

gra podwójna

60 zł
40 zł

50 zł
30 zł

50 zł
30 zł

40 zł
20 zł

40 zł
20zł

35 zł
15 zł

Sezon zimowy
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RANGA 4

RANGA 3

max. od osoby
Juniorzy max. od osoby*

RANGA 5 I POMARAŃCZ

gra pojedyncza

gra podwójna

gra pojedyncza

gra podwójna

gra pojedyncza

gra podwójna

90 zł
50 zł

80 zł
40 zł

80 zł
40 zł

60 zł
30 zł

70 zł
30 zł

50 zł
25 zł

* Dotyczy startów w turniejach młodzieżowych
IV – PRZEPISY KLASYFIKACJI
IV.1. Rangi turniejów
W celu ustalenia zasad klasyfikacji wprowadza się rangi od 1 do 6 (ranga pomarańczowa), w tym rangi 1 i 2
dot. Turniejów zaliczanych do klasyfikacji ITF Seniors oraz turniejów rangi mistrzowskiej.
Rangi nadawane są przez PZT w zależności od spełnienia wymaganych dla każdej rangi kryteriów (zestawienie
poniżej). W przypadku rozgrywania turnieju systemem pucharowym rekomendowane jest rozegranie
turnieju pocieszenia dla zawodników, którzy przegrali swój pierwszy mecz w turnieju.
PZT zastrzega sobie możliwość nadania rangi 2 turniejom nie zaliczanym do klasyfikacji ITF Seniors
w przypadku gdy organizator zaproponuje warunki znacznie przewyższające minimalne wymagania rangi 3.
Minimalne kryteria* organizacji turniejów:
Sezon letni
Kryteria

Ranga 3
mężczyźni

Ranga 4
kobiety mężczyźni

Ranga 5 i Pomarań.
kobiety mężczyźni kobiety

Minimalna liczba kortów

3

2

2

2

-

-

6

8

6

-

-

6

8

-

-

-

3

3

3

-

-

300 zł

200 zł

200 zł

-

-

200 zł

150 zł

150 zł

-

-

150 zł

75 zł

75 zł

-

-

√

-

-

-

Min. liczba zawodników w kat.
16
Open*
Min. liczba zawodników w kat.
16
+35 do +55*
Min. wielkość drabinki w kat.
4
+60 do +80*
Pula nagród w kat.
300 zł
Open do +50**
Pula nagród w kat. +55 do
200 zł
+85**
Pula nagród w turniejach
150 zł
młodzieżowych

-

Spotkanie integracyjne

√

Kryteria

Ranga 3
mężczyźni

Ranga 4
kobiety mężczyźni

Ranga 5 i Pomarań.
kobiety mężczyźni kobiety

Minimalna liczba kortów

2

2

2

2

-

-

6

8

6

-

-

6

8

3

-

-

3

3

3

-

-

250 zł

150 zł

150 zł

-

-

150 zł

100 zł

100 zł

-

-

100 zł

75 zł

75 zł

-

-

Sezon zimowy

Min. liczba zawodników w kat.
16
Open*
Min liczba zawodników w kat.
16
+35 do +55*
Min. wielkość drabinki w kat.
4
+60 do +80*
Pula nagród w kat.
250 zł
Open do +50**
Pula nagród w kat. +55 do
150 zł
+85**
Pula nagród w turniejach
młodzieżowych (do lat 12, 14, 100 zł
16 i 18)
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Spotkanie integracyjne

√

√

-

-

-

-

Do puli nagród wliczane są:
- puchary,
- dyplomy,
- nagrody pieniężne,
- nagrody rzeczowe,
- gadżety
- catering
UWAGA! Do puli nagród nie zalicza się nagród przekazanych przez Polski Związek Tenisowy
* minimalna liczba graczy dla jednej kategorii
** pula nagród dla jednej kategorii, przy zgłoszeniu większej liczby kategorii kwoty sumują się.
W przypadku stwierdzenia uchybień regulaminowych, PZT może podjąć decyzję o obniżeniu rangi turnieju
lub jego nie sklasyfikowaniu.
IV.2. Klasyfikacja turniejowa
2.1. Klasyfikacja obejmuje grę pojedynczą i jest sporządzana odrębnie dla kobiet i mężczyzn, odrębnie dla
każdej kategorii wiekowej.
a. Klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych gry pojedynczej:
 do 12, do 14, do 16, do 18
 Open, Open Pro
 +35, +40, +45, +50, +55,+60, +65, +70, +75, +80, +85
b. Klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych gry podwójnej:

do 12, do 14, do 16, do 18
 Open, Open Pro
 +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85
c. Klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych gry mieszanej:
 do 12, do 14, do 16, do 18
 Open, Open Pro
 +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85
d. Klasyfikacje branżowe (np. dziennikarzy, prawników, lekarzy)
e. Klasyfikacje regionalne
2.2. W ramach kalendarza turnieje mogą być grupowane w oddzielne cykle, kończące się turniejami Masters.
Mogą się one posługiwać dodatkową, odrębną punktacją dla własnych potrzeb.
2.3. W ramach kalendarza mogą być grupowane osobno turnieje branżowe (np. dziennikarze, prawnicy, lekarze
itp.) Mogą się one posługiwać dodatkową, odrębną punktacją dla własnych potrzeb
2.4. Zawodnik aby zostać sklasyfikowanym na listach musi posiadać ważne członkostwo PZT
2.5. O kolejności zawodników na liście klasyfikacyjnej decyduje suma punktów zdobytych w maksymalnie 10
turniejach rozegranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w których dany zawodnik uzyskał najwyższą liczbę
punktów. Lista klasyfikacyjna za grudzień – jest listą za dany rok.
W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności na liście decyduje:
 większa suma punktów zdobytych w turniejach wyższej rangi;
 mniejsza liczba rozegranych turniejów.
 W przypadku takiej samej liczby punktów, liczby turniejów oraz rangi turniejów, kolejność ustalana
jest ex equo
 Zawodnik przechodzący do wyższej kategorii wiekowej zachowuje swoje punkty zdobyte w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w kategorii młodszej i zajmuje pozycję przez te punkty wyznaczoną.
W kolejnych miesiącach punkty zdobyte przed 12 miesiącami są zastępowane przez zdobyte
w aktualnej kategorii (klasyfikacja krocząca).
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Zawodnik grający w turnieju młodszej kategorii wiekowej otrzymuje punkty w tej kategorii i w swojej
nominalnej kategorii wiekowej (pod warunkiem, że jego właściwa kategoria nie jest na danym turnieju
rozgrywana).
2.6. Za zajęcie poszczególnych miejsc w turniejach zawodnicy otrzymują punkty zgodnie
z zamieszczoną poniżej tabelą (zunifikowane z ITF Seniors). W grze podwójnej i mieszanej zawodnicy otrzymują
po 50% punktów.
2.7. Klasyfikacji podlegają kategorie w których udział wzięło min. 8 zawodników.
Wyjątek stanowią:
 kategorie kobiet oraz kategorie juniorskie (do lat 12, 14, 16 i 18) rozgrywane systemem
pucharowym, w których udział wzięło min. 6 zawodniczek lub zawodników
 kat. mężczyzn oraz kategorie kobiet, w których udział wzięło min. 3 zawodników lub
zawodniczki pod warunkiem, że mecze zostaną rozegrane w grupie lub grupach. Mecze mogą
być rozgrywane systemem tradycyjnym (do 2 wygranych setów, w każdym secie tiebreak) lub
skróconym (do 2 wygranych setów, przy stanie 1-1 matchtiebreak do 10).
 kategorie juniorskie (do lat 12, 14, 16 i 18) rozgrywane w grupach w których udział wzięło
min. 3 zawodników,
 kategorie rozgrywane systemem każdy z każdym w których udział wzięło min. 5 zawodników
(dopuszcza się rozgrywanie meczów skróconych).
PUNKTACJA TURNIEJÓW rozgrywanych pucharowo (w drabince):
MIEJSCE

RANG
A1

RANG
A2

RANG
A3

RANG
A4

RANG
A5

KATEGORIA
POMARAŃCZOWA,
turnieje pocieszenia,
turnieje wewnętrzne
(klubowe)

1 miejsce

300

180

120

80

60

10

2 miejsce

220

120

80

60

30

8

3-4 miejsce

145

80

50

30

20

6

5-8 miejsce

110

60

30

20

10

6

9-16 miejsce

90

30

20

10

5

4

17-32 miejsce

60

10

10

5

3

2

33-64 miejsce

1

1

1

1

1

1

PUNKTACJA TURNIEJÓW rozgrywanych w grupie („każdy z każdym”):
MIEJSCE

RANGA
1

RANGA
2

RANGA
3

RANGA
4

RANGA
5

RANGA
POMARAŃCZOWA,
turnieje pocieszenia,
turnieje wewnętrzne
(klubowe)

1 miejsce

300

180

120

80

60

10

2 miejsce

220

120

80

60

30

80

3-4 miejsce

145

80

50

30

20

6

5-6 miejsce

110

60

30

20

10

4

7-8 miejsce

90

30

20

10

5

3

9

9-10 miejsce

60

10

10

5

3

2

11-12 miejsce

1

1

1

1

1

1

Uwagi do punktacji:
a. przegrana w 1 rundzie zawsze oznacza 1 punkt;
b. za wolny los w pierwszej rundzie zawodnik otrzymuje tylko 1 punkt
c. turnieje można rozgrywać zarówno systemem pucharowym jaki i systemem „każdy z każdym” (w grupie)
przy czym każdy zawodnik otrzymuje ilość punktów według zajętego miejsca
d. przegranie wszystkich meczów w przypadku rozgrywek grupowych oznacza 1 punkt
2.8. Zasady ustalania kolejności w grupach:
I. Liczba zwycięstw
II. W przypadku, gdy dwóch zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności decyduje wynik ich
bezpośredniego pojedynku
III. W przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności decyduje:
a. większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach)
jeżeli procedura ta doprowadzi do wyeliminowania przynajmniej jednego zawodnika, należy wrócić do
punktu II
b. większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach)
jeżeli procedura ta doprowadzi do wyeliminowania przynajmniej jednego zawodnika, należy wrócić do
punktu II
IV. Przez losowanie
UWAGA 1:
jeżeli jakikolwiek mecz został przerwany i niedokończony z powodu kontuzji itp., zapisany zostanie wynik
niedokończony, np. zawodnik A prowadzi z zawodnikiem B 6-3 2-0 gdy zawodnik A doznaje kontuzji;
zapisujemy wyniki 6/3 2/0 ret.
UWAGA 2:
w przypadku, kiedy zawodnik(cy) nie może kontynuować gry w grupach, jego nierozegrane mecze zalicza się
jako walkowery (6/0,6/0) dla przeciwnika.
UWAGA 3:
w przypadku, gdy zamiast trzeciego seta rozgrywany jest tiebreak lub super tiebreak, przy ustalaniu kolejności,
tiebreak ten traktowany jest jako jeden set w przypadku liczenia setów i nie jest brany pod uwagę w przypadku
liczenia gemów.
UWAGA 4:
w przypadku niedokończenia turnieju z powodów innych niż regulaminowe zawodnik nie otrzymuje punktów do
klasyfikacji.
2.9. Challenge
Zasady punktacji:


Ranga challenge’u uzależniona jest od ilości startujących w nim zawodników (na dzień zakończenia
rywalizacji).

Ilość zawodników

Ranga

pow. 64
pow. 32
32 i mniej

3
4
5
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Punkty naliczane są na zakończenie sezonu halowego (koniec kwietnia) oraz na zakończenie sezonu
letniego (koniec września).



Warunkiem naliczenia punktów jest posiadanie ważnego członkostwa PZT w dniu klasyfikowania
rozgrywek

Ranga 3
miejsce



Ranga 4

ilość
punktów

miejsce

Ranga 5

ilość
punktów

miejsce

ilość
punktów

1

240

1

160

1

120

2

160

2

120

2

60

3-4

100

3-4

60

3-4

40

5-8

60

5-8

40

5-8

20

9-16

40

9-16

20

9-12

10

17-32

20

17-32

10

13-16

8

33-40

18

33-40

8

17-20

6

41-48

16

41-44

6

21-24

4

49-56

14

45-48

4

25-28

2

57-64

12

49-56

2

29-32*

1

65-72

10

57-64*

1

73-80

8

81-88

6

89-96

4

97-104

3

105-112

2

113120*

1

ostatnie miejsce zawsze 1 punkt

2.10. Terminy
Sezon klasyfikacyjny na dany rok trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
Zasady ukazywania się list rankingowych:
a. listy ukazują się trzeciego dnia każdego miesiąca; jednak nie później niż w pierwszy piątek miesiąca
b. do listy za dany miesiąc są brane pod uwagę tylko i wyłącznie turnieje, których dokumentacja wpłynie do
w ciągu 7 dni od zakończenia turnieju, nie później jednak niż 5 dni przed publikacją listy.
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2.11. Przepisy ogólne klasyfikacji
a. turnieje nie spełniające warunków niniejszego regulaminu rozgrywek nie będą zaliczane do
klasyfikacji;
b. zawodnik otrzymuje punkty wg tabeli w zależności od zajętego miejsca;
c. zwycięstwo walkowerem jest traktowane jak każde inne;
d. obowiązuje zasada nadrzędności klasyfikacji ITF Seniors (do 100 miejsca włącznie).
UWAGA! Klasyfikacja ITF Seniors przypisywana jest automatycznie do kategorii wiekowej właściwej dla
danego rocznika.
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