Cykl Turniejowy “KINDER Joy of moving Tennis Trophy” 2022
- Regulamin O cyklu turniejowym KIDNER Joy of moving Tennis Trophy 2022:
Kinder Joy of moving to międzynarodowy program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jaki firma Ferrero
prowadzi obecnie w ponad 30 krajach na całym świecie. Celem programu jest promocja aktywnego stylu życia wśród
najmłodszych oraz ich rodzin.
W ramach programu realizowany jest turniej tenisa ziemnego KINDER Joy of moving Tennis Trophy, który łączy dzieci
z 13 krajów w duchu dobrej zabawy i przyjaźni będącej najważniejszym trofeum!
Organizator cyklu turniejowego KINDER Joy of moving Tennis Trophy w Polsce:
Polski Związek Tenisowym z siedzibą w Warszawie adres: ul. Konduktorska 4/10, 00-775, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000052213, posiadającym NIP:
526-21-70-384, REGON: 000866484.
1. Terminy i miejsca
Turnieje w ramach cyklu rozegrane zostaną:
a) W Klubie Tenisowym Olimpia Poznań w Poznaniu w dniach 07-10.05.2022 roku.
• U10 – 07. – 08.05.2022
• U12 – 08. – 10.05.2022
b) W Klubie Sportowym GAT w Gdańsku w dniach 08-11.07.2022 roku.
• U10 – 10. – 11.07.2022
• U12 – 08. – 10.07.2022
c) W Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie w dniach 17-20.09.2022 roku.
• U10 – 17. – 18.09.2022
• U12 – 18. – 20.09.2022
d) W Europejskim Centrum Tenisa w Mysiadle (koło Warszawy) w dniach 30.09-03.10.2022 roku.
• U10 – 30.09. – 01.10.2022
• U12 – 01. – 03.10.2022
2. Kryteria uczestnictwa i kategorie wiekowe
Turnieje rozgrywane są w systemie TPO PZT, tj. mogą w nich wystąpić wszyscy posiadający licencję PZT (licencję
„Tenis 10” dla kategorii U10 oraz licencję PZT dla kategorii U12).
Uczestnictwo w turnieju w kategorii do lat 10:
28 zawodników wg kolejności zgłoszeń,
2 dzikie karty dla uczestników (decyzją Trenerów Kadry U8-U12)
2 dzikie karty dla uczestników (decyzją Organizatora)

Każdy zawodnik może zgłosić chęć uczestnictwa wyłącznie w jednej z poniższych kategorii wiekowych:

•
•

U10 – rocznik 2012 oraz 2013 (ukończony 9 rok życia) (nagroda główna przewidziana jest tylko dla rocznika
2012)
U12 – rocznik 2010 i 2011 (nagroda główna osobno dla rocznika 2010 oraz rocznika 2011)

Organizator będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe uczestników w celu organizacji Turnieju w Polsce. Zgody na
udział w Turnieju oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, jak również nieodpłatne utrwalanie
i korzystanie z wizerunku lub wypowiedzi uczestników, stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. System rozgrywek
Turnieje będą rozgrywane w grach pojedynczych dziewcząt i chłopców, systemem pucharowym:
• U10 – 32 zawodników; system pucharowy; rozstawienie na podstawie wyników osiągniętych w br. roku w
turniejach U10 decyzją Metodyka PZT oraz trenerów Kadry U8-U12.
• U12 – 32 zawodników – system pucharowy;
W każdym z turniejów U12 zostanie rozegrany turniej pocieszenia, w którym mogą wystąpić zawodnicy, którzy
przegrali w swoim pierwszym meczu. Turniej pocieszenia rozgrywany będzie w formie gry deblowej, a pary będą
losowane w dniu turnieju. Każdy zawodnik ma obowiązek gry w turnieju pocieszenia.
4. Sędziowanie
Mecze sędziowane są przez samych zawodników. Obowiązuje zasada „Fair Play”. Turniej będzie obsługiwany przez
jednego (1) sędziego naczelnego oraz trzech (3) sędziów strefowych.
5. Zgłoszenia i zasady selekcji
Zgłoszenia do turniejów odbywają się tylko i wyłącznie przez system TPO PZT: https://portal.pzt.pl/Calendar.aspx
Termin zgłoszeń dla kategorii U12: zgodnie z regulaminem turniejowym PZT.
Termin zgłoszeń dla kategorii U10:
do 03.05.2022 dla turnieju w Poznaniu,
do 05.07.2022 dla turnieju w Gdańsku,
do 13.09.2022 dla turnieju w Pszczynie
do 27.09.2022 dla turnieju w Mysiadle.
Do turnieju zostaną zaakceptowani zawodnicy w liczbie określonej rozmiarem turnieju, zgodnie z zasadami
uczestnictwa. Pozostałe zgłoszone w terminie osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej w porządku
zgodnym z kolejnością zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju zawodnika zaakceptowanego, o chęć uczestnictwa zostanie zapytany
pierwszy w kolejności zawodnik na liście rezerwowej. Lista akceptacyjna może się zmieniać do 1 dnia przed
planowanym rozpoczęciem rozgrywek w danej kategorii wiekowej do godz. 17:00.
W przypadku wolnych miejsc powstałych w wyniku niepotwierdzenia udziału przez zawodników znajdujących się
na ostatniej liście akceptacyjnej do turnieju mogą zostać zaakceptowani zweryfikowani zawodnicy znajdujący się
na liście rezerwowej (zgodnie z porządkiem na liście), a w dalszej kolejności zawodnicy niezgłoszeni w terminie, ale
obecni osobiście podczas weryfikacji (w kolejności wpisania się na listę).
6. Potwierdzenie udziału w turnieju (weryfikacja)
Każdy zawodnik zaakceptowany do turnieju (znajdujący się na ostatniej liście akceptacyjnej) zobowiązany jest
dokonać osobistego wpisu na liście uczestników w pierwszym dniu zawodów. Termin i godzina weryfikacji dla
każdej kategorii wiekowej zostaną podane w komunikacie każdego turnieju w systemie TPO.
Wpisu na liście uczestników mogą dokonać również zawodnicy znajdujący się na liście rezerwowej oraz zawodnicy
niezgłoszeni w terminie, ale obecni osobiście w trakcie weryfikacji.

W trakcie weryfikacji opiekunowie prawni zawodnika otrzymają formularz zgody na udział oraz na przetwarzanie
danych osobowych (patrz: załącznik numer 1 regulaminu).

7. Zestawy KINDER Joy of moving dla uczestników
Każdy zawodnik zaakceptowany do turnieju, po dokonaniu osobistego wpisu na liście uczestników
w pierwszym dniu zawodów otrzyma zestaw sportowy KINDER Joy of moving składający się z:
- worka sportowego,
- dyplomu za aktywny udział z określeniem lokalizacji,
- sportowej bandany z bawełny,
- mini ręcznika do twarzy,
- breloczek KINDER Joy of moving.
8. Losowanie
Losowanie każdego turnieju odbywa się publicznie, niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji. W kategorii U12
zawodników sklasyfikowanych na obowiązującej w dniu zawodów liście klasyfikacyjnej PZT należy rozstawić
zgodnie z zasadami określony w Regulaminie Turniejowym PZT 2022.
9. Format rozgrywek
W kategorii U12 mecze w turnieju głównym rozgrywane będą w formule do dwóch wygranych setów (do 6
gemów). Przy stanie 6-6 w gemach rozgrywany jest tie-break (do 7 pkt.). Przy stanie 1-1 w setach rozgrywany jest
match tie-break (do 10 pkt.). Mecze w turnieju pocieszenia rozgrywane będą w formule do dwóch wygranych
krótkich setów (do 4 gemów).
W kategorii U10 mecze w turnieju głównym oraz turnieju pocieszenia rozgrywane będą w formule do dwóch
wygranych krótkich setów (do 4 gemów), w systemie bez przewag (no-ad). Przy stanie 3-3 w gemach rozgrywany
jest tie-break (do 7 pkt.). Przy stanie 1-1 w setach rozgrywany jest match tie break (do 10 pkt.).
10. Piłki
Mecze w kategorii U12 rozgrywane są 3 piłkami – oficjalną piłką PZT - TRETORN SERIA+ CONTROL
Mecze w kategorii U10 rozgrywane są 3 „zielonymi” piłkami marki Babolat (oficjalny partner Tenis 10 PZT).
11. Zasady klasyfikacji PZT
Turniej OTK U12 jest punktowany do rankingu PZT.
12. Zasady klasyfikacji cyklu KINDER Joy of moving Tennis Trophy 2022
W celu ustalenia kolejności zawodników w cyklu stosuje się następujące zasady:
a) za miejsca w turnieju głównym zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej poniżej tabeli,
zgodnie z następującymi zasadami:
• zawodnik przegrywający w pierwszym swoim meczu, za wyjątkiem przegranej walkowerem,
otrzymuje zawsze jeden (1) punkt;
• za zwycięstwo walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik otrzymuje jeden (1) punkt;
zwycięstwo walkowerem w kolejnych rundach jest traktowane jak każde inne;
• za przegraną walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik nie otrzymuje punktów.
Miejsce

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

Punktacja

64

48

36

24

18 (1)

1

b) za miejsca w turnieju pocieszenia każdy zawodnik otrzymuje punkty określone w przedstawionej poniżej
tabeli, zgodnie z następującymi zasadami:

•

za przegraną walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik nie otrzymuje punktów.
Miejsce

1

2

3-4

5-8

Punktacja

12

10

8

4

c) o zwycięstwie w cyklu decyduje suma zdobytych punktów w czterech najlepszych turniejach, w danej kategorii
wiekowej (U10, U12):
•

•
•

Zwycięzca w kategorii U10 zostanie wyłoniony na podstawie sumy zdobytych punktów w czterech
najlepszych dla siebie turniejach spośród czterech lokalizacji. (Poznań, Gdańsk, Mysiadło koło
Warszawy i Pszczyna)
Zwycięzca w kategorii U11 zostanie wyłoniony na podstawie sumy zdobytych punktów w czterech
turniejach (Poznań, Gdańsk, Mysiadło koło Warszawy i Pszczyna) w kategorii U12
Zwycięzca w kategorii U12 zostanie wyłoniony na podstawie sumy zdobytych punktów w czterech
turniejach (Poznań, Gdańsk, Mysiadło koło Warszawy i Pszczyna) w kategorii U12

UWAGA dotycząca rocznika 2013! Nagroda główna (wyjazd) nie jest przewidziana dla dzieci z rocznika 2013.
Zwycięzca kat. U10 z rocznika 2013 otrzyma nagrodę rzeczową.
UWAGA dotycząca rocznika 2011! Rocznik 2011 zagra w kategorii U12 z dziećmi z rocznika 2010, a na
podstawie punktacji łącznej z całego cyklu (z czterech turniejów) zostanie wyłonionych dwoje zwycięzców U11
polskiej edycji – jedna dziewczynka i jeden chłopiec z rocznika 2011 – którzy zdobędą największą ilość punktów
łącznie i otrzymają nagrodę główną. Niniejszym dwójka zawodników z rocznika 2011 (dziewczynka I miejsce i
chłopiec I miejsce) zostaną nagrodzeni (patrz punkt: 13. Nagrody).
d) w przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez dwóch zawodników, jeżeli w trakcie czterech
turniejów rozegrali między sobą jeden lub więcej meczów, o kolejności decyduje (w meczach tych
zawodników): bilans zwycięstw, bilans setów, bilans gemów;
e) w przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez dwóch zawodników, jeżeli zawodnicy nie rozegrali
ze sobą meczu podczas tych turniejów, albo jeżeli kryterium określone w pkt. c) nie pozwala na rozstrzygnięcie,
albo gdy taką samą liczbę punktów zdobyło więcej niż dwóch zawodników, o zwycięstwie decyduje kolejno:
•
•
•
f)

wyższy stosunek setów wygranych do przegranych w czterech turniejach;
wyższy stosunek gemów wygranych do przegranych w czterech turniejach;
losowanie.

Oficjalna klasyfikacja cyklu zostanie opublikowana na stronie PZT oraz Tenis 10 do 05 października 2022.

13. Nagrody
Dla zwycięzców (1-sze miejsce Dziewczynka, 1- sze miejsce Chłopiec) w kategorii U10 oraz U12 (tutaj: 1- sze miejsce
Dziewczynka rocznik 2010 i 1- sze miejsce Dziewczynka rocznik 2011, 1-sze miejsce Chłopiec rocznik 2010 i 1-sze

miejsce Chłopiec rocznik 2011) – łącznie dla szóstki (6) zawodników zostanie zorganizowany i sfinansowany przez
Polski Związek Tenisowy wyjazd na międzynarodowy finał Turnieju KINDER Joy of moving Tennis Trophy 2022, który
odbędzie się w Rafa Nadal Sport Center na Majorce w Hiszpanii.
KINDER Joy of moving wraz z PZT wyśle zaproszenia do zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych. Jednak
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Zarówno
dla Polskiego Związku Tenisowego, jak i Ferrero Polska Commercial troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci
oraz ich rodzin jest najważniejsza.
Jeśli Rodzice/ Opiekunowie prawni zwycięzcy nie potwierdzą udziału dziecka w wyjeździe, to automatycznie jego
miejsce będzie przekazane zawodnikowi, który zajął II miejsce w danej kategorii wiekowej. Potwierdzenie udziału
w wyjeździe powinno odbyć się drogą elektroniczną przez wysłanie maila na adres: tenis10@pzt.pl
•

Dodatkowo podczas krajowych eliminacji turnieju KINDER Joy of moving Tennis Trophy 2022
Zwycięzcy i Finaliści w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez
KINDER Joy of moving.

