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Definicje

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. 35-tego 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
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Organizator – każdy ośrodek tenisowy, niezależnie od formy
organizacyjnej, osoba fizyczna lub prawna podejmująca się organizacji
turnieju w ramach Programu SiA.
Amator – osoba grająca w tenisa:
3. Która nie jest i nie była klasyfikowana na listach generalnych PZT do
lat 16, 18 oraz Kobiet i Mężczyzn (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. 35-tego roku
życia (decyduje rok urodzenia).
4. 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.
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W turniejach kategorii Open i młodzieżowych mogą brać udział:
1. Amatorzy
2. Zawodnicy, którzy spełniają następujące warunki:

W turniejach kategorii Open (gra pojedyncza, podwójna i mieszana) mogą
brać udział:
3. Amatorzy
4. Seniorzy,
a. 15 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych kiedykolwiek na listach
5. Zawodnicy, którzy spełniają następujące warunki:
seniorskich PZT
a. 5 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych na listach ATP, WTA, ITF (nie
b. 8 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych na miejscach od 1 do 50, na
dotyczy ITF Seniors), niezależnie od zajmowanego miejsca (dot. list gry
listach do lat 16 i 18
pojedynczej i podwójnej);
b. 5 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych na listach generalnych gry
c. 5 lat karencji dla osób klasyfikowanych na miejscach od 51, na listach do lat
pojedynczej (na koniec roku) Kobiet i Mężczyzn PZT, z zastrzeżeniem, że
1

16 i 18
d. 1 rok karencji dla osób klasyfikowanych na listach do lat 12 i 14 niezależnie
od zajmowanego miejsca
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karencja ta dotyczy zawodników zajmujących pozycje od 1-50;
c. 2 lata karencji dla zawodników klasyfikowanych na listach generalnych gry
pojedynczej (na koniec roku) Kobiet i Mężczyzn PZT, z zastrzeżeniem, że
karencja ta dotyczy zawodników zajmujących pozycje od 51-100;
d. 2 lata karencji dla zawodników klasyfikowanych na listach generalnych (na
koniec roku) Juniorów i Juniorek PZT z zastrzeżeniem, że karencja ta dotyczy
zawodników zajmujących pozycje od 1-50;
e. 1 rok karencji dla zawodników klasyfikowanych na listach generalnych gry
pojedynczej (na koniec roku) Kobiet i Mężczyzn PZT, z zastrzeżeniem, że
karencja ta dotyczy zawodników zajmujących pozycje od 101-150;
f. 1 rok karencji dla zawodników klasyfikowanych na listach generalnych
(na koniec roku) Juniorów i Juniorek PZT z zastrzeżeniem, że karencja ta
dotyczy zawodników zajmujących pozycje od 51-100.
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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

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
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I.4.1. ORGANIZATORZY
I.5.1. ORGANIZATORZY
Wraz z przystąpieniem do programu organizator zobowiązuje się do:
Wraz z przystąpieniem do programu organizator zobowiązuje się do:
a) Posiadania konta w systemie TPO
a) Posiadania konta w systemie TPO
b) Zgłoszenia turnieju poprzez konto organizatora TPO
b) Zgłoszenia oraz ewentualnego odwołania turnieju poprzez konto
c) Akceptacji oraz przestrzegania regulaminu rozgrywek
organizatora TPO
d) Ekspozycji materiałów przesłanych na turniej przez PZT
c) Akceptacji oraz przestrzegania regulaminu Programu SiA
e) Umieszczenia logotypów wskazanych przez PZT na wszelkich materiałach
d) Ekspozycji materiałów przesłanych na turniej przez PZT
związanych z organizowanym turniejem
e) Umieszczenia logotypów wskazanych przez PZT na wszelkich
f) Wprowadzanie wyników oraz zdjęć poprzez konto organizatora w TPO w
materiałach związanych z organizowanym turniejem
ciągu 3 dni od zakończenia turnieju
f) Wprowadzanie wyników oraz zdjęć poprzez konto organizatora w
g) Promowania rozgrywek
TPO w ciągu 7 dni od zakończenia turnieju
g) Promowania rozgrywek

Wraz z przystąpieniem do programu organizator turnieju
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

otrzymuje Wraz z przystąpieniem do programu SiA organizator turniejów ma możliwość:
a) Publikacji turnieju w kalendarzu imprez SiA,
b) Publikacji wyników oraz relacji tekstowo-zdjęciowej turnieju na stronie
internetowej ww.sia.pzt.pl pod warunkiem uzupełnienia ich przez
Organizatora w systemie TPO w zakładce „wyniki”, „relacja z turnieju”
oraz „galeria turnieju”.
c) Uczestnictwa w Konkursie na Klub Roku (pod warunkiem
posiadania licencji klubowej).
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I.5.2. Zawodnicy, seniorzy i amatorzy.
Wraz z przystąpieniem do programu uczestnik zobowiązuje się do:
a. Posiadania aktywnego konta w systemie TPO
b. Zgłoszenia się na turniej za pośrednictwem TPO
c. Posiadania aktualnej licencji SiA PZT lub wykupienia licencji
jednorazowej na każdym z turniejów,

Brak zapisu
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w którym bierze udział,
d. Akceptacji oraz przestrzegania regulaminu Programu SiA,
e. Przestrzegania Kodeksu Postępowania Zawodnika oraz Przepisów Gry
w Tenisa,
f. Odwołania z turnieju za pośrednictwem TPO lub telefonicznie
u Organizatora turnieju.
Wraz z przystąpieniem do programu SiA zawodnicy, seniorzy i amatorzy mają
możliwość:
a. Korzystania ze zniżki przy wykupieniu licencji rocznej w przypadku
przynależności do licencjonowanego klubu PZT,
b. Korzystania ze zniżki przy opłacie wpisowego na turniejach
opublikowanych w kalendarzu Programu SiA,
c. Korzystania ze zniżki przy opłacie wpisowego na turniejach ITF Seniors
rozgrywanych w Polsce,
d. Klasyfikacji na jedynej oficjalnej liście rankingowej SiA w Polsce,
e. Udziału w akcjach promocyjnych PZT (m.in. zniżki u Partnerów PZT),
f. Subskrypcji newslettera.
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I.4.3. Licencja SiA

I.5.3. Licencja SiA

a. Przystąpienie do PZT następuje poprzez wykupienie Licencji SiA PZT
b. Opłaty członkowskie za licencję SiA wynoszą:

Uczniowie, studencji oraz osoby powyżej 60 roku życia – 55 zł

Pozostali – 65 zł

Przystąpienie grupowe (min. 3 osoby) – 50 zł

Licencja jednorazowa – 20 zł

Kategorie +80 i wyższe zostają zwolnione z opłat członkowskich

a) Przystąpienie do Programu SiA następuje poprzez wykupienie
Licencji SiA PZT.
b) Opłaty członkowskie za licencję SiA wynoszą:
Dla osób zrzeszonych w klubie z licencją PZT:
Osoby do 26 roku życia oraz powyżej 60 roku życia – 50 zł
Pozostali – 65 zł
Dla osób niezrzeszonych w klubie z licencją PZT:
Osoby do 26 roku życia oraz powyżej 60 roku życia – 60 zł
Pozostali – 75 zł
c) Licencja jednorazowa:
w turniejach rangi 1 i 2 – 20 zł
w turniejach rangi 3, 4 i 5 – 10 zł
Organizator ma obowiązek przekazać na konto PZT opłaty należne za
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licencje jednorazowe w terminie 14 dni od daty zakończenia turnieju.
W turniejach ITF Seniors, organizowanych w Polsce, licencja
jednorazowa nie obowiązuje. Jednak każdy z Organizatorów turniejów
zobligowany jest do przyznania wszystkim uczestnikom turnieju
posiadającym aktualną licencję SiA PZT, zniżki przy opłacie wpisowego
w kwocie nie mniejszej niż 20 zł.
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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.1. Rodzaje turniejów
Turnieje rangi 1-5 przeznaczone dla amatorów, seniorów i zawodników
Dla potrzeb klasyfikacji ranga poszczególnych rozgrywek turnieju podzielona
jest na 4 poziomy (a-d) w zależności od liczby zawodników w nich startujących,
zgodnie z pkt IV.3.5. Rangi turniejom nadaje PZT na wniosek organizatora, na
podstawie informacji otrzymanych w formularzu zgłoszeniowym oraz zgodnie z
niniejszym regulaminem.
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III.4. Piłki.

III.4. Piłki.

Turnieje powinny być rozgrywane oficjalnymi piłkami PZT. Mecze powinny być Turnieje powinny być rozgrywane oficjalnymi piłkami PZT.
rozgrywane nowymi piłkami.
W turniejach rangi 1 – oficjalna piłka PZT jest obowiązkowa a mecze muszą
być rozgrywane 3 nowymi piłkami.
W turniejach rangi 2 i 3 mecze muszą być rozgrywane minimum 2 nowymi
piłkami. W turniejach rangi 4 i 5 dopuszcza się możliwość rozgrywania turnieju
piłkami używanymi, pod warunkiem, że nadają się do gry.
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III.5. Nagrody

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.

Organizator turnieju musi zapewnić:
1. puchary, dyplomy lub pamiątkowe medale dla najlepszych zawodników/par
2. nagrody zgodnie z zadeklarowaną pulą nagród (nagrody rzeczowe lub
pieniężne).
W skład puli nagród nie wchodzi catering, wyżywienie i Players Party.
Wszelkie odstępstwa od zadeklarowanej puli nagród będą weryfikowane.
W przypadku niespełnienia, w jakiekolwiek kategorii wiekowej, minimalnych
warunków dotyczących puli nagród, zawartych w pkt. IV.1, ranga turniejowa w
danej kategorii zostanie obniżona o 1 poziom.
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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.

Zapis usunięty
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IV – PRZEPISY KLASYFIKACJI

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

IV.1. Rangi turniejów
W celu ustalenia zasad klasyfikacji wprowadza się rangi od 1 do 5, przy czym
ranga poszczególnych rozgrywek turnieju podzielona jest na 4 poziomy (a-d) w
zależności od liczby zawodników w nich startujących.
Ranga 1 obowiązuje we wszystkich turniejach rangi mistrzowskiej tj. Halowe
MP, Narodowe MP, Międzynarodowe MP.
Ranga turnieju uzależniona jest od spełnienia minimalnych kryteriów
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zawodników, którzy przegrali swój pierwszy mecz w turnieju. PZT zastrzega wyszczególnionych w poniższym zestawieniu.
sobie
możliwość
nadania
rangi
2
turniejom
nie
zaliczanym do klasyfikacji ITF Seniors w przypadku gdy organizator zaproponuje
warunki znacznie przewyższające minimalne wymagania rangi 3.
Sezon letni

1Dodatkowym

kryterium dla Rangi 2 jest konieczność zgłoszenia turnieju
zawierającego minimum następujące rozgrywki: gra pojedyncza mężczyzn x 2
(np. Open, +40); gra pojedyncza kobiet x 1; gra podwójna lub gra mieszana
x 1. W przypadku nierozegrania jednej z wymaganych rozgrywek, z przyczyn
niezależnych od Organizatora, ale jednocześnie przy spełnieniu pozostałych
kryteriów, Ranga 2 zostaje zachowana.
2 minimalna liczba kortów w sezonie zimowym
3 wymagana w przypadku pobierania wpisowego za udział zawodników w
grze podwójnej i/lub mieszanej,
w przypadku nie pobierania tej opłaty – wysokość puli nagród lub jej brak,
uzależniona jest od decyzji Organizatora, z zastrzeżeniem, że ta informacja
musi jasno wynikać z komunikatu.
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Sezon zimowy
Do puli nagród wliczane są:
- nagrody pieniężne,
- nagrody rzeczowe.
W przypadku niespełnienia, w jakiejkolwiek kategorii wiekowej, kryteriów
zawartych w pkt. IV.1 ranga turniejowa w danej kategorii zostanie obniżona o
1 poziom.
W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń regulaminu PZT zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia czasowego ograniczenia możliwości zgłaszania
turniejów.

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.
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IV.2 Zasady przyznawania rangi turniejom branżowym i o charakterze
zamkniętym (np. Mistrzostwa Miast, Mistrzostwa Województw itp.)

Brak zapisu

Minimalne kryteria organizacji turniejów:

minimalna liczba kortów w sezonie zimowym,
wymagana w przypadku pobierania wpisowego za udział zawodników w grze podwójnej
i/lub mieszanej,
w przypadku nie pobierania tej opłaty – wysokość puli nagród lub jej brak, uzależniona jest od
decyzji Organizatora, z zastrzeżeniem, że ta informacja musi jasno wynikać z komunikatu.
1
2

Do puli nagród wliczane są:
- nagrody pieniężne,
- nagrody rzeczowe.
W przypadku niespełnienia, w jakiejkolwiek kategorii wiekowej, kryteriów
zawartych w pkt. IV.2 ranga turniejowa w danej kategorii zostanie obniżona o
1 poziom.
W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń regulaminu PZT zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia czasowego ograniczenia możliwości zgłaszania
turniejów.
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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.

IV.3.5. Za zajęcie poszczególnych miejsc w turniejach zawodnicy otrzymują punkty
zgodnie z zamieszczonymi poniżej tabelami (zunifikowane z ITF Seniors). W grze
podwójnej i mieszanej zawodnicy otrzymują po 50% punktów.
PUNKTACJA TURNIEJÓW rozgrywanych pucharowo (w drabince):

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

UWAGA! W przypadku kategorii rozgrywanych systemem grupowym – każdy
z każdym, w których wzięło udział 3 lub 4 zawodników, zawodnicy otrzymują
50% należnych punktów, wynikających z tabeli.
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2.6. 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).

STARY ZAPIS

IV.3.6. Klasyfikacji podlegają kategorie rozegrane:
a)
b)

Systemem pucharowym z zastrzeżeniem, że w grze pojedynczej
wzięło udział min. 8 zawodników lub w grze podwójnej i mieszanej
- min. 4 pary.
Systemem grupowym – każdy z każdym z zastrzeżeniem, że w
grze pojedynczej wzięło udział min. 3 zawodników lub w grze
podwójnej i mikstowej - min. 3 pary.
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2.8. Zasady ustalania kolejności w grupach:

IV.3.7. Zasady ustalania kolejności w grupach:

W przypadku turniejów rozgrywanych systemem każdy z każdym z grą W przypadku turniejów rozgrywanych systemem każdy z każdym z grą
o miejsca oraz w fazie grupowej turniejów Masters obowiązują następujące o miejsca oraz w fazie grupowej obowiązują następujące zasady ustalania
zasady ustalania kolejności zawodników:
kolejności zawodników:
a) liczba zwycięstw;
d)
liczba zwycięstw;
b) w przypadku, gdy 2 zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, e)
w przypadku, gdy 2 zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw,
o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
c) w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę f)
w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę
zwycięstw, o kolejności decyduje:
zwycięstw, o kolejności decyduje:
 większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich
 większa różnica setów wygranych od przegranych
rozegranych meczach) - jeżeli procedura ta doprowadza do określenia
(we wszystkich rozegranych meczach) - jeżeli procedura ta
pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch
doprowadza do określenia pozycji tylko jednego zawodnika
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pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich
rozegranych meczach) - jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia
pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch
pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
losowanie.





(miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników
decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
większa różnica gemów wygranych od przegranych
(we wszystkich rozegranych meczach) - jeżeli procedura ta
doprowadzi do określenia pozycji tylko jednego zawodnika
(miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników
decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
losowanie lub dogrywka w skróconej formie np. tie-break lub
super tie-break

STARY ZAPIS

NOWY ZAPIS

2.9. Challenge

IV.3.8. Challenge

Zasady punktacji:

Zasady punktacji:





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

Ilość zawodników
pow. 64
pow. 32
32 i mniej

Ranga challenge’u uzależniona jest od liczby startujących w nim
zawodników (na dzień zakończenia rywalizacji) z zastrzeżeniem, że
każdy zawodnik musi posiadać aktywne konto w systemie TPO.

Ranga
3
4
5
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Liczba zawodników

Ranga

pow. 90
pow. 64
pow. 32
32 i mniej

2
3
4
5
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STARY ZAPIS

NOWY ZAPIS

2.10. Terminy

IV.3.9. 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.

Sezon klasyfikacyjny na dany rok trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego
roku.
Zasady ukazywania się list rankingowych:
a. listy ukazują się w pierwszą środę miesiąca o godz. 14.00

STARY ZAPIS

NOWY ZAPIS

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).
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IV.3.10. 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 200 miejsca
włącznie).

