REGULAMIN TURNIEJOWY PZT „TENIS 10”
– poziom czerwony, pomarańczowy i zielony -

Kategorie wiekowe:
o
o
o

Czerwona – roczniki 2014-2013
Pomarańczowa – rocznik 2012
Zielona – rocznik 2011

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
Kategorie turniejów indywidualnych:

1) Niebieska – festiwale wg osobnych regulaminów
2) Czerwona – bez podziału na poziomy zaawansowania
3) Pomarańczowa – bez podziału na poziomy zaawansowania oprócz dwóch turniejów „Talenciaki”
organizowanych przez PZT
4) Zielona - kategoria A oraz B:
• „A” ( „talenciaki”) – zawodnik(-czka) dzieci wybijające się w dotychczasowych turniejach
zielonych. Terminy oraz miejsca ustala PZT w porozumieniu z gospodarzami, wyższa opłata
za udział w takim turnieju (100-120zł)
•

„B” - pozostali

Uwaga: o dopuszczeniu do cyklu i poszczególnych turniejów „talenciaki” decyduje PZT. Przepis ma
za zadanie ochronę dzieci, które w danej chwili są mniej zaawansowane
Kalendarz:
1) Czerwona – turnieje mogą być organizowane bez ograniczeń co do terminów – w br. Bez
podziału na stopnie zaawansowania
2) Pomarańczowa – turnieje mogą być organizowane bez ograniczeń co do terminów – w br.
Bez podziału na stopnie zaawansowania
3) Zielona - kategoria A „talenciaki” oraz B:
• „talenciaki” – 6 do 8 turniejów w różnych miejscach w Polsce, turnieje wyłącznie w
wyznaczonych terminach przez PZT
• „B ” – dowolna ilość turniejów – mogą być w tym samym czasie co „Talenciaki”
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PRZEPISY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJÓW INDYWIDUALNYCH
POZIOM CZERWONY

POZIOM POMARAŃCZOWY

POZIOM ZIELONY

Kort wymiary

Kort czerwony 10,97 x 5,5 m

Wysokość siatki
Rakiety
Kara serwisowe

80 cm
rakiety max 23 cale
Tak

Kort pomarańczowy wąski 18 x 6,5 m
lub szeroki 8,23 m
Debel 8,23 m (bez korytarza)
80 cm
rakiety max 25 cali
Tak

Kort pełnowymiarowy
23,77 x 8,23 m
Debel 8,23 m (bez korytarza)
91,4 cm
rakiety max 25/26 cali
Tak

Dopuszczalne jest rozgrywanie turnieju na różnych nawierzchniach

Nawierzchnia
Piłka
Serwis

System
rozgrywek

Czerwona
Dowolny z powietrza,
dopuszczalny po koźle

Pomarańczowa
Dowolny z powietrza

Zielona
Obowiązkowy z góry (w kategorii B - dowolny z
powietrza, dopuszczalny po koźle)

Dziewczynki grają razem z
chłopcami. Dopuszczalna
Oddzielny turniej dla dziewczynek i
Oddzielny turniej dla dziewczynek i chłopców₄)
organizacja oddzielnych
chłopców₃)
System grupowy lub mieszany
turniejów dla dziewczynek i
System grupowy, lub mieszany
min. 4 mecze. (np. grupa 4 osobowa, 2 z
chłopców.
min. 3 mecze.
pierwszymi miejscami drabinka w górę – 3,4
System grupowy min. 3
miejsce drabinka „w dół”
mecze.
Organizator ma obowiązek szczegółowego przedstawienia zasad rozgrywania turniejów
przed rozpoczęciem pierwszych meczy
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Punktacja

Ilość meczy w
ciągu dnia

1 tiebreak do 10
1 set do 4 gemów
2 sety do 4 gemów
(z przewagą 2 pkt.) lub
(przy 3/3 tiebreak do 7 z
(przy 3/3 tiebreak do 7 z przewagą 2 pkt.)
do dwóch wygranych
przewagą 2 pkt.)
decydujący trzeci set tiebreak do 10 z przewagą 2 pkt.
tiebreaków do 7 pkt.
(z przewagą 2 pkt.)
Dopuszczalne jest organizowanie turniejów na czas (liczenie jak w tie breakach) - dotyczy także debla oraz mieszanych
(grupy na czas, potem z normalną punktacją)
Czas trwania meczu
Czas trwania meczu
minimum 10 minut, max 15
minimum 15 minut,
Czas trwania meczu minimum 20 minut, max 25 minut
minut
max 20 minut
5-6 (obowiązkowa przerwa
minimum 20 minut)

Gra Podwójna
Brak

Sędziowanie

Zgłoszenia /
wpisowe
Dopuszczanie/
rozstawianie

4-5 (obowiązkowa przerwa
minimum 20 minut)

4 (do 6 jeśli turniej jest grany na czas)
obowiązkowa przerwa między meczami 30 minut
oraz jedna dziennie 2 godziny

Na czas w grupach (min. 4 zespołowych) minimum 15 , max 20 minut (liczenie jak w tie
breaku)Uwaga: można rozgrywać jeden turniej dla chłopców i dziewczynek razem

„Sędzia Tenis 10” na
„Sędzia Tenis 10” na każdym
każdym korcie –
korcie – sędziowanie „aktywne”,
„Sędzia Tenis 10” strefowy
sędziowanie „aktywne”,
tzn. głośne informowanie o
(maksymalna liczba kortów w strefie 3)
tzn. głośne informowanie o
aktualnym wyniku
lub sędzia na każdym korcie
aktualnym wyniku
Wolno zgłosić się do dwóch turniejów; pierwszy wybór może być zmieniony tylko w przypadku niezakwalifikowania
do pierwszego (patrz procedura zgłaszania). W turniejach kategorii „Talenciaki”, jako gwarantującym największą ilość
rozegranych meczy w grupach wpisowe może być podniesione do wysokości 100-120 zł.
Zabrania się rozstawiać zawodników na takich zasadach, jak to się ma w wyższych kategoriach wiekowych, tj. wg. rankingu
PZT u12 czy podobnych, np., cykli turniejowych. Wolno podzielić zawodników na grupy najlepszych wg dotychczas
osiągniętego stosunku wygranych do przegranych w turniejach U10, np. przy turnieju rozgrywanym w 8 grupach można
najpierw wylosować po 8 (grupy 3 osobowe)lub 16 (grupy 4 osobowe – wtedy po 2 w grupie) zawodników z najlepszym
dotychczas stosunkiem wygranych do przegranych w turniejach akredytowanych przez PZT a potem dolosować do nich
pozostałych.
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PROCEDURA ZGŁASZANIA TURNIEJÓW „TENIS 10”:
• Turnieje organizować mogą:
- kluby zgłoszone do rozgrywek Tenis 10 w systemie Tenis Polski Online (TPO),
- PZT lub OZT,
• Zgłaszanie turniejów „Tenis 10” do kalendarza WZT odbywa się poprzez wypełnienie aplikacji opracowanej
przez Wojewódzki Związek Tenisowy w systemie Tenis Polski Online (TPO):
•

•
•

•

•

Zgłoszenie turnieju następuje przez system TPO nie później niż 21 dni przed terminem.
Turnieje niezgłoszone do kalendarza „Tenis 10” nie będą brane pod uwagę i nie będą
zaliczane do konkursu „Klub Roku Tenis 10”,
Terminy i miejsca turniejów z cyklu „talenciaki” są ustalane wyłącznie przez PZT
w uzgodnieniu z ich organizatorami,
Dla województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego
obowiązuje procedura zgłaszania turniejów zawarta w Regulaminach turniejowych
tych Wojewódzkich Związków Tenisowych.
Po zakończonym turnieju, organizator zobowiązany jest umieścić wyniki w systemie
Tenis Polski Online w terminie do 14 dni od dnia zakończenia turnieju. W przypadku
nie wpisania wyników w odpowiednim terminie, organizator nie będzie dopuszczony
do organizowania kolejnej imprezy
Po turnieju organizator może przesłać krótką informację oraz zdjęcia z turnieju na
adres tenis10@pzt.pl w celu umieszczenia ich w mediach społecznościowych
programu „Tenis 10” (nie chodzi w tym wypadku o przesyłanie wyników – organizator
NIE przesyła wyników na adres tenis10@pzt.pl lecz samodzielnie uzupełnia
w systemie TPO)

1.1 Sędziowanie
• „Sędzia Tenis 10” – starszy zawodnik – min. 14 lat, animator, instruktor, trener, amator,
sędzia PZT, rodzic dziecka niebiorącego udział w danym meczu. Za prawidłową pracę sędziów
i znajomość przepisów odpowiedzialność ponosi organizator turnieju.
2.
•
•

•

ZASADY ZGŁASZANIA ORAZ UCZESTNICTWA DZIECI W TURNIEJACH ,,TENIS 10”

W turniejach „Tenis 10” mogą brać udział jedynie dzieci z aktualną licencją „Tenis 10”, którą można
uzyskać wypełniając formularz na stronie: http://tenis10.pl/rejestracja/
Dzieci chcące zagrać w turnieju „Tenis 10” muszą być do niego zgłoszone poprzez portal
https://portal.pzt.pl/, wybranie danego turnieju i odpowiedniej kategorii (niebieska, czerwona,
pomarańczowa, zielona). Organizator może pomóc rodzicom w zgłoszeniu dziecka przez portal pod
warunkiem, że dziecko ma założoną i aktualną licencję „Tenis 10” (dzieci, którym rodzice wyrobili
licencję „Tenis 10” przed 25 maja 2018 roku zobowiązani są wejść przez login swojego dziecka i
odhaczyć zgody w związku ze zmianami związanymi z RODO)
Kategorie wiekowe:
o
o
o

•
•

Czerwona – roczniki 2014-2013
Pomarańczowa – rocznik 2012
Zielona – rocznik 2011

Każde dziecko może brać udział tylko w jednej kategorii wiekowej w danym turnieju
Może grać w swojej lub jeden rok wyżej w danym turnieju (3 razy w sezonie, potem już brak
możliwości zmiany kategorii)
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•

W sporadycznych i wyjątkowych wypadkach dziecko może grać w turnieju w kategorii wyższej o dwa
roczniki (np. 7 latek w pomarańczowej), ale wymaga to zatwierdzenia ze strony Metodyka PZT.
Zatwierdzenie odbywa się po przesłaniu odpowiednio uargumentowanego wniosku (w terminie
minimum 14 dni przed rozpoczęciem turnieju) na adres: dzikiekarty@pzt.pl. PZT może wydać zgodę na
udział w wyższej kategorii (do 3 rocznie) w określonym turnieju albo „na stałe” – wtedy jednak zawodnik
nie może wrócić do niższej kategorii.

2.1 Badania lekarskie:
• Ze względu na to, że program „Tenis 10” jest programem upowszechniania sportu, dzieci
mogą być dopuszczane do turniejów na podstawie zaznaczonego przez rodziców
oświadczenia składanego w momencie zakładania dziecku licencji „Tenis 10” na stronie
internetowej: http://tenis10.pl/rejestracja/
• dopuszczenie do turniejów do 11 i 12 lat odbywa się na dotychczasowych zasadach
2.1 Sprzęt (rakiety):
•
•
•

Zawodnicy są zobligowani do używania rakiet określonych rozmiarów w danych kategoriach
wiekowych (patrz tabela)
W celu zweryfikowania rozmiaru rakiety zawodnik przed rozpoczęciem meczu musi pokazać
swoją rakietę przeciwnikowi oraz sędziemu
W przypadku gdy zawodnik nie zastosuje się do przepisów i będzie używał większej niż
dopuszczalna rakiety, nie będzie mógł uczestniczyć w turnieju

2.2 System kar dla zawodników:
•
•
•
•
•

Sędziowie ,,Tenis 10” zobowiązani są przyznawania kar w następujących przypadkach:
Nadużycie rakiety lub innego sprzętu, nadużycie piłki
Używanie wulgarnych słów
Zachowanie niezgodne z zasadami Fair Play (np. przedłużanie przerw w grze)
Niedozwolone zachowanie opiekunów zawodników (np. udzielanie rad w czasie do tego nie
przeznaczonym lub osoby nieuprawnione, komentowanie)
Obraza słowna, czynna (zawodnik lub opiekun)

UWAGA!: Zawodnik ponosi odpowiedzialność za osoby towarzyszące!
Gradacja kar:
1.
2.
3.
4.

Ostrzeżenie
Drugie i trzecie ostrzeżenie - są równoznaczne z utratą punktu
Czwarte przewinienie jest równoznaczne z dyskwalifikacją w danym meczu
W przypadku, gdy w następnym meczu zawodnik zostanie ponownie zdyskwalifikowany
sędzia główny (organizator) ma obowiązek wykluczyć danego zawodnika z turnieju
UWAGA: kary z punktu 1,2, oraz 3 – organizatorzy muszą poinformować Komisję Dyscypliny i
Wyróżnień PZT celem przeprowadzenia postępowania
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3.

ZASADY KIBICOWANIA W TURNIEJACH ,,TENIS 10”
•
•
•

•

4.

Organizator ma obowiązek wyznaczenia strefy dla kibiców (obejmuje ona minimum obszar
poza ogrodzeniem kortu(ów)
Wszyscy kibice mają obowiązek do przebywania w określonej strefie w czasie rozgrywania
meczy przez zawodników.
Na korcie mogą znajdować się wyłącznie zawodnicy oraz sędzia wyznaczony do danego
spotkania, może także przebywać trener zawodnika uczestniczącego w danym meczu zgodnie
z przepisami zawartymi w punkcie 4.
Zabronione jest zachowanie nie fair (czyli np. podpowiadanie, komentowanie oraz
wydawanie komend zawodnikowi bądź inne przeszkadzanie w rozgrywaniu meczy) podczas
meczów (Patrz kary) .

COACHING
•
•
•

•
•
•

Coaching jest dozwolony tylko w czasie rozgrywania wszystkich turniejów „Talenciaki”,
Uprawnieni są wyłącznie licencjonowani trenerzy (TSP, TSW i HP) – wyjątek w okresie
przejściowym - instruktorzy i słuchacze kursu trenerskiego PZT ,
Aby skorzystać z możliwości coachingu, trener musi zweryfikować się u sędziego głównego
(organizatora) razem z zawodnikiem i podać swój numer licencji lub pokazać aktualną
legitymację/identyfikator/licencję PZT. Podczas przebywania na korcie trener musi mieć ww.
licencję umieszczoną w widocznym miejscu dla sędziego prowadzącego dany mecz oraz
innych uczestników/ kibiców
Trener może przebywać przez cały czas trwania meczu obok kortu swojego zawodnika (na
ławce swojego zawodnika)
Dozwolone jest podpowiadanie zawodnikowi w przerwach na zmianę stron
Zakazane jest mówienie do zawodnika w czasie rozgrywania punktów.
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