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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1. Zakres działania
Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich turniejów wojewódzkich rozgrywanych
na terenie województwa łódzkiego zaliczanych do klasyfikacji PZT.

I.2. Prawo własności
Turnieje rangi Mistrzostw Województwa, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne oraz turnieje
z programu Tenis10 są własnością WZT Łódź i są zarządzane przez Zarząd WZT Łódź.
Właściciel turnieju ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze zdjęć oraz filmów z udziałem
zawodników, które zostały wykonane podczas danego turnieju.

I.3. Warunki uczestnictwa
W turniejach rozgrywanych w ramach Kalendarza WMZT mogą brać udział zawodnicy, którzy:



posiadają ważną licencję zawodniczą PZT;
posiadają aktualne badania lekarskie zezwalające na bezpieczne uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym w tenisie wydane zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Z 2016 r. poz. 176) oraz rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do
wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i
częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1172) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 27 lutego 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 395).

I.4. W oparciu o punkt I.3.3. Regulaminu Turniejowego PZT, pierwszeństwo startu mają
zawodnicy zrzeszeni na terenie województwa łódzkiego. W takim przypadku liczba
zawodników z innego województwa wynosi:
wielkość turnieju
liczba zawodników z innych WZT
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Uwaga: limity powyższe nie obowiązują w przypadku kiedy w danym turnieju pozostają wolne
miejsca.
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II. ZARZĄDZANIE TURNIEJAMI WOJEWÓDZKIMI Z KALENDARZA WZT ŁÓDŹ

II.1. Ogólna zasada
Turnieje wojewódzkie i turnieje z programu Tenis10 z Kalendarza WZT Łódź są zarządzane
przez Zarząd WZT Łódź.

II.2. Zarządzanie turniejami przez Zarząd WZT Łódź
Zarząd WZT zarządza turniejami poprzez:
a. zatwierdzanie Regulaminu Turniejowego WZT Łódź i przepisów dla potrzeb
turniejowych;
b. podejmowanie decyzji w sprawach spornych nieuregulowanymi w regulaminach
i niedotyczących interpretacji przepisów gry w tenisa;
c. co sezonowe tworzenie Kalendarza Turniejowego WZT Łódź;
d. bieżąca administracja i kontrola nad przebiegiem turniejów wojewódzkich.
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III. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU

III.1. Rodzaje turniejów
1. W ramach Kalendarza Turniejowego WZT Łódź mogą być rozgrywane następujące turnieje:
a.
b.
c.
d.

Mistrzostwa Województwa (MW);
Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne (WTK);
turnieje Tenis10;
Talentiada Wojewódzka.

2. Powyższe turnieje odbywać się mogą w następujących kategoriach wiekowych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tenis10 – do 10 lat (+ Talentiada)
Skrzaty – U12
Młodzicy – U14
Kadeci – U16
Juniorzy – U18
Kobiety i Mężczyźni – powyżej 18 lat

3. Turnieje mogą być organizowane:
w sezonie letnim – od 16 kwietnia do 15 października na kortach odkrytych,
w sezonie halowym – od 16 października do 15 kwietnia, na kortach krytych.

III.2. Zgłoszenie organizacji turnieju wojewódzkiego oraz jego akceptacja
1. O przydział organizacji turnieju rangi Mistrzostw Województwa w danej kategorii wiekowej
występują na piśmie organizatorzy (muszą być członkami WZT Łódź oraz posiadać ważną
licencję klubową), wypełniając Aplikację Turniejową WZT Łódź. Aplikacja musi zawierać
zestaw informacji o turnieju, z podaniem w szczególności:
a.
b.
c.
d.

ilości kortów przeznaczonych na turniej i ich dyspozycyjności godzinowej;
informacji, czy jest przewidziany turniej gier podwójnych;
rodzaju i wartości nagród;
ewentualnych szczególnych okoliczności, z powodu których organizacja MW powinna
być przyznana.

Zarząd WZT Łódź w oparciu o te informacje, każdorazowo będzie przydzielać organizację
imprezy mistrzowskiej.
Terminy składania Aplikacji dotyczących organizacji MW są ustalane każdorazowo przez
Zarząd WZT Łódź przed rozpoczęciem danego sezonu.
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2. Organizacja pozostałych turniejów wojewódzkich wchodzących w skład Kalendarza WZT
Łódź przyznawana jest poszczególnym organizatorom według zasad ustalonych przez Zarząd
WZT Łódź.
3. Zasady konstruowania kalendarza
a) Nie ma limitu turniejów przypadających na jeden klub.
b) Na liczbę turniejów przydzielonych przez Zarząd WZT Łódź zainteresowanemu
klubowi na kolejny sezon ma wpływ standard przeprowadzenia turniejów przez ten klub
w sezonie poprzednim, wyrażony opiniami zawodników, ich rodziców, Łódzkiej
Wojewódzkiej Komisji Sędziowskiej oraz obserwatorów z ramienia WZT Łódź (jeśli
takowi zostali ustaleni).
c) Po rozpatrzeniu Aplikacji Turniejowych, Zarząd WZT Łódź jest zobowiązany do
opracowania wstępnego Kalendarza Turniejowego i rozesłania go organizatorom.
d) Po opracowaniu wstępnego Kalendarza, jest on przesyłany do Przewodniczącego
Łódzkiej WKS. Jego zadaniem jest ustalenie desygnacji sędziowskich na turnieje
ze wstępnego Kalendarza. Publikuje on desygnacje na stronie WZT w zakładce
Sędziowie.
e) Organizatorzy zobowiązani są do utworzenia aplikacji turniejowych w systemie TPO
turniejów, które widnieją we wstępnym Kalendarzu Turniejowym.
f) Turnieje zostaną opublikowane przez Zarząd WZT Łódź w systemie TPO dopiero
w momencie potwierdzenia desygnacji na dany turniej Sędziego Naczelnego.
g) Zarząd WZT Łódź jest zobowiązany do opublikowania opracowanego
i potwierdzonego Kalendarza na swojej stronie internetowej.
4. Organizator turnieju jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych
z organizacją turnieju (koszty obsady sędziowskiej, piłek, nagród, wynajmu kortów itd.).
5. Organizator turnieju z Kalendarza WZT Łódź, który w danym roku, decyzją Zarządu WZT
Łódź, otrzymał negatywną ocenę za organizację turniejów, przez kolejny sezon nie ma prawa
ubiegać się o organizację turniejów z Kalendarza WZT Łódź.
6. Jeśli organizator zalega z zobowiązaniami finansowymi wobec WZT Łódź lub PZT, nie ma
prawa organizować turnieju do czasu uregulowania tych zobowiązań.

III.3. Przepisy obowiązujące organizatorów
1. Regulamin Turniejowy PZT.
2. Przepisy Gry w Tenisa.
3. Niniejszy Regulamin Turniejowy WZT Łódź
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III.4. Kierownictwo turniejów wojewódzkich
1. Kierownictwo turnieju składa się z Dyrektora Turnieju i Sędziego Naczelnego.
2. Dyrektor Turnieju – przedstawiciel organizatora (lub sam organizator), jest osobiście
odpowiedzialny za sprawne, terminowe, zgodne z przepisami przeprowadzenie turnieju.
3. Sędzia Naczelny – musi posiadać odpowiednie uprawnienia sędziowskie wraz z ważną
licencją na dany rok.
4. Kompetencje oraz obowiązki Dyrektora Turnieju oraz Sędziego Naczelnego ujęte są
w Regulaminie Turniejowym PZT
5. Obsadę sędziowską na turnieje z Kalendarza WZT Łódź wyznacza wyłącznie Łódzka
Wojewódzka Komisja Sędziowska.
6. Nie wolno łączyć funkcji Dyrektora Turnieju oraz Sędziego Naczelnego na jednym turnieju.
7. Sędzią Naczelnym (ani sędzią głównym) nie może być osoba spokrewniona z zawodnikiem
rywalizującym w danym turnieju.
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IV. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU

IV.1. Program turnieju wojewódzkiego
1. W przypadku rozgrywania turniejów systemem pucharowym, obligatoryjne jest
przeprowadzenie turnieju gry podwójnej.
2. Turniej główny w grze pojedynczej jest rozgrywany w obsadzie minimum
8 zawodników (nie dotyczy kategorii Tenis10). W przypadku mniejszej liczby zawodników
punkty przyznawane zawodnikom są o połowę mniejsze.
3. Nie przewiduje się rozgrywania eliminacji.
4. We wszystkich turniejach maksymalna liczba par w turnieju deblowym powinna stanowić
połowę minimalnej liczby uczestników w grze pojedynczej, jednak nie mniej niż 4 pary (nie
dotyczy kategorii Tenis10).
5. W przypadkach losowych np. bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne, turniej może być
dokończony w kolejnym dniu po terminie jego planowanego zakończenia zgodnego
z komunikatem turniejowym lub Sędzia Naczelny turnieju, po konsultacji z Przewodniczącym
Łódzkiej Wojewódzkiej Komisji Sędziowskiej, może odwołać turniej gry podwójnej lub
skrócić formułę rozgrywek.

IV.2. Zgłoszenie i wycofanie z turnieju, selekcja zawodników, losowanie i plan gier
1. Zgłoszenia zawodników do wszystkich turniejów wojewódzkich muszą być dokonywane online poprzez system TPO do godz. 20:00 czwartku poprzedzającego turniej. Terminem odwołań
poprzez system TPO jest także czwartek poprzedzający turniej godzina 20:00.
2. Zawodnik zgłoszony do turnieju może się z niego wycofać bez żadnych konsekwencji do
momentu losowania.
3. Wycofanie się z turnieju po tym terminie jest możliwe po zgłoszeniu tego faktu Sędziemu
Naczelnemu, najpóźniej do momentu planowego rozpoczęcia turnieju. Takie wycofanie po
terminie, niezależnie od powodu, jest możliwe dwa razy w ciągu jednego sezonu
klasyfikacyjnego (od 1 stycznia do 31 grudnia). Za każdy kolejny taki przypadek oraz za brak
wycofania się z turnieju, na zawodnika automatycznie nakładana jest kara, zgodnie
z Regulaminem Finansowym WZT Łódź.
Brak wycofania się z turnieju rozumiany jest poprzez odwołanie z turnieju po momencie
planowanego rozpoczęcia turnieju lub niepoinformowanie Sędziego Naczelnego o odwołaniu.
Kara za brak wycofania się z turnieju lub za trzecie i każde kolejne wycofanie po terminie, pod
rygorem niedopuszczenia do gry, będzie egzekwowana podczas najbliższego turnieju
wojewódzkiego, na który stawi się zawodnik.
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Lista dyscyplinarna z wykazem kar jest umieszczona i aktualizowana na oficjalnej stronie WZT
Łódź.
4. Naliczanie kar finansowych nie dotyczy zawodników biorących udział w turniejach Tenis10.
5. Selekcja zawodników odbywa się w oparciu o obowiązującą na dzień zgłoszeń listę
klasyfikacyjną PZT w danej kategorii wiekowej.
6. Losowania gier pojedynczych turniejów odbywają się w czwartek poprzedzający dany turniej
o godzinie 22:00. Przeprowadzane są przez Sędziego Naczelnego danego turnieju,
w wyjątkowych sytuacjach przez Przewodniczącego Łódzkiej WKS. Natychmiast po
losowaniu Sędzia Naczelny publikuje drabinki w systemie TPO. Po losowaniu Sędzia Naczelny
opracowuje plan gier na pierwszy dzień turnieju. Plan gier publikuje w systemie TPO
najpóźniej do godziny 23:59 tego dnia.
7. Turnieje rozpoczynają się w soboty przed południem.
Turnieje mogą rozpoczynać się w soboty w godzinach późniejszych, pod warunkiem, że
organizator udostępni wystarczającą do realizacji planu gier liczbę kortów.
Organizator musi udostępnić Sędziemu Naczelnemu każdego dnia taką liczbę kortów i na taką
ilość godzin, aby było możliwe zakończenie całego turnieju zgodnie z zaplanowanym
wcześniej terminem.
8. Warunkiem dopuszczenia do gry dla wszystkich kategorii wiekowych jest posiadanie
aktualnej licencji zawodniczej, okazanie karty zdrowia Sędziemu Naczelnemu oraz opłacenie
wpisowego.
Weryfikacji może dokonać osobiście zawodnik lub w przypadku zawodnika niepełnoletniego,
jego opiekun lub trener.

IV.3. Obiekt turniejowy
1. Obiekt, na którym rozgrywany jest turniej z Kalendarza WZT Łódź musi dysponować
odpowiednimi szatniami i toaletami dla zawodników (opcjonalnie natryskam)i, spełniającymi
wszelkie wymogi sanitarne oraz odpowiednio zabezpieczonymi. Obiekt taki podlega
weryfikacji WZT Łódź.
2. Przez cały czas trwania turnieju na obiekcie musi znajdować się tablica informacyjna, na
której Sędzia Naczelny turnieju umieszcza:
a)
b)
c)
d)

aktualne wyniki poszczególnych gier (drabinki turniejowe);
plan gier na dany dzień;
ważne komunikaty dotyczące przebiegu turnieju bądź zaistniałych zmian;
listę kar nałożonych na zawodników w związku z przekroczeniem Kodeksu
Postępowania Zawodnika.

9

3. Minimalna temperatura na obiekcie krytym, przy której dopuszcza się rozgrywanie turnieju,
wynosi 10°C.
W przypadku niezagwarantowania minimalnej temperatury, na organizatora będzie nałożona
kara finansowa zgodnie ze stawkami Regulaminu Finansowego WZT Łódź. Uwaga ta nie
dotyczy organizatora w przypadku, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej minus 10°C.
4. Wszystkie korty, na których rozgrywane są mecze turniejowe powinny mieć dokładnie taką
samą nawierzchnię. W przypadku złych warunków atmosferycznych Sędzia Naczelny turnieju
w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju może przenieść gry na korty o innej nawierzchni
(również do hali).
5. Korty muszą spełniać wszelkie wymogi regulaminowe przewidziane przepisami gry
w tenisa.
6. Podczas trwania turnieju organizator jest zobowiązany do posiadania apteczki wyposażonej
w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Wskazany jest przez
cały czas trwania gier stały kontakt z lekarzem, który w razie potrzeby, może przybyć na
miejsce w celu udzielenia pomocy poszkodowanemu.

IV.4. Piłki
1. Organizator ma obowiązek umieszczenia informacji w komunikacie o producencie piłek,
którymi turniej zostanie rozegrany. WZT Łódź zaleca organizatorom, aby wszystkie turnieje
z Kalendarza WZT Łódź były rozgrywane oficjalnymi piłkami PZT. Dopuszczalne jest
rozgrywanie turniejów piłkami innych powszechnie znanych producentów.
2. Wszystkie mecze turniejowe są rozgrywane 2 nowymi piłkami. Na 3 seta obowiązuje zmiana
piłek na nowe (nie dotyczy match tiebreaka).
3. W przypadku mistrzostw województwa w kategorii juniorów oraz kobiet i mężczyzn
obowiązuje rozgrywanie meczów od półfinałów gry pojedynczej 3 nowymi piłkami ze zmianą
na nowe na 3 seta (nie dotyczy match tiebreaka).
4. Turnieje kategorii Tenis10 muszą być rozgrywane piłkami zgodnymi z wytycznymi PZT.

IV.5. Nagrody
Dla trzech pierwszych zawodników lub par w turniejach kategorii mistrzowskiej, organizator
musi zapewnić medale (w przypadku nie rozgrywania meczu o trzecie miejsce, dwa medale
brązowe) oraz pamiątkowe dyplomy. W pozostałych turniejach organizatorzy muszą zapewnić
puchary dla zwycięzców wszystkich konkurencji w turnieju głównym oraz dyplomy
pamiątkowe dla czterech pierwszych zawodników (par).
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IV.6. Kary
1. Zawodnicy, którzy nie odwołają w terminie swojego uczestnictwa w turnieju, podlegają
karze finansowej.
2. Zawodnicy, którzy spóźnią się na swój mecz, podlegają karze finansowej.
3. Wysokość kary finansowej wraz z uzasadnieniem, zgodna z Regulaminem Finansowym
WZT Łódź, znajduje się na Liście Dyscyplinarnej dostępnej na stronie WZT Łódź.
4. Zaległości finansowe z Listy Dyscyplinarnej, pod rygorem niedopuszczenia do gry, będą
egzekwowane podczas najbliższego turnieju, na który stawi się zawodnik.
5. Kary należy wpłacać na konto:
Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi
Stanisława Żeromskiego 117
90-542 Łódź
Nr konta bankowego: Bank Pekao SA 35 1240 5527 1111 0011 4557

IV.7. Wpisowe
Organizatorzy turniejów mogą pobierać wpisowe od zawodników, przed turniejem w formie
przelewu lub gotówką w dniu turnieju. W przypadku odwołania zawodnika w terminie,
przysługuje mu zwrot wpisowego.
Wysokość wpisowego obowiązującego w danym roku startowym jest uregulowana
w aktualnym Regulaminie Finansowym WZT.
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