REGULAMIN KONKURSU
KLUB ROKU PROGRAMU TENIS 10 – EDYCJA 2020
1.

CELE KONKURSU
•
promocja programu ,,Tenis 10” w klubach, placówkach oświatowych, instytucjach kultury i
jednostkach samorządowych;
•
angażowanie dzieci, rodziców/opiekunów w atrakcyjne wydarzenia związane z programem „Tenis
10” mające na celu utrzymanie jak największej liczby dzieci uprawiających tenis po ukończeniu 10
roku życia.

2.

CZAS TRWANIA KONKURSU
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

3. WARUNKI UDZIAŁU
W konkursie mogą wziąć udział kluby, które:
• posiadają ważną licencję klubową PZT (punkty są naliczane od dnia posiadania licencji);
• uczestniczą w programie „Tenis 10” – dokonały zgłoszenia do programu za pomocą strony
internetowej http://www.tenis10.pl/NotificationClub.aspx;
• współpracują z kadrą szkoleniową, która posiada ważne licencje PZT/LTT;
• na bieżąco uzupełniają wyniki turniejów „Tenis 10” w systemie Tenis Polski Online – TPO
(najpóźniej 14 dni po zakończeniu turnieju).
4. PUNKTACJA KONKURSU
a) Punktacja główna
Kategoria

Liczba
punktów
Zawodnicy muszą być wprowadzeni do systemu TPO wraz ze

Punkty za każdego zawodnika z
licencją „Tenis 10”

1 pkt.

Punkty za udział każdego
zawodnika z licencją „Tenis 10”
w każdym otwartym turnieju
zaliczanym do konkursu
ZGŁOSZONYM przez system
TPO
Punkty za udział każdego
zawodnika z licencją „Tenis 10”
w każdym turnieju
wewnątrzklubowym
zaliczanym do konkursu
zgłoszonym przez system TPO
Punkty za organizację pakietu
turniejów otwartych - gdzie 1
pakiet zawiera 4 turnieje w 4
różnych kolorach
Punkty za organizację każdego
turnieju otwartego poza
pakietem
Punkty za organizację turniejów
wewnątrzklubowych

3 pkt.

0,5 pkt.

40 pkt.
pakiet

8 pkt.
4 pkt.

wskazaniem przynależności klubowej, corocznie potwierdzanej
przez rodzica w systemie TPO.
Zawodnicy muszą być wprowadzeni do systemu TPO wraz ze
wskazaniem przynależności klubowej.
Zawodnikowi zalicza się (bez względu na liczbę startów) udział
tylko w jednym turnieju tygodniowo (dotyczy to również
przypadku, gdy zawodnik startuje w dwóch kategoriach podczas
jednego turnieju).
Zawodnicy muszą być wprowadzeni do systemu TPO wraz ze
wskazaniem przynależności klubowej.
Zawodnikowi zalicza się (bez względu na liczbę startów) udział
tylko w jednym turnieju tygodniowo (dotyczy to również
przypadku, gdy zawodnik startuje w dwóch kategoriach podczas
jednego turnieju).
Turnieje w poszczególnych kategoriach (kolorach) mogą być
rozegrane w różnym terminie.
Turniej musi zostać wprowadzony do systemu TPO i widnieć w
głównym kalendarzu „Tenis 10”.
Turniej musi zostać wprowadzony do systemu TPO i widnieć w
głównym kalendarzu „Tenis 10”.
Turniej musi zostać wprowadzony do systemu TPO

b) Punktacja dodatkowa
Udział własnej drużyny
klubowej w „Talentiadzie”

Zainicjowana przez Klub
współpraca z samorządem,
placówkami oświatowymi i
instytucjami kultury w zakresie
wdrażania programu ,,Tenis 10”

Działalność metodyczna

Imprezy promujące ,,Tenis10”
poza klubem

5 pkt. za start każdej drużyny w
eliminacjach

Zawodnik każdej drużyny
musi
posiadać licencję „Tenis 10” wraz z

7 pkt. za udział w półfinale
Dodatkowe 10 pkt. za start drużyny
w finale
Dodatkowe 15 pkt. (1,2,3 miejsce w
rozgrywkach finałowych)
10 pkt. za każdą umowę o
współpracy/ zaświadczenie
zawierające czas i zakres współpracy
podpisane przez obie strony.
Zaświadczenie musi być przesłane na
oficjalnym druku PZT.
5-10 pkt za każdą publikację
opracowaną przez trenera, który
wskazał dany klub jako wiodący.
(o przyznaniu liczby punktów
decyduje koordynator programu
„Tenis 10” po konsultacji z
metodykiem PZT)

wykazaną przynależnością klubową.

4 pkt. za imprezę

Dobrowolna Współpraca Klubu
z PZT.

10pkt. za imprezę

Nie zezwala się na wypożyczanie
zawodników z innych klubów tylko na
potrzeby rozegrania Talentiady!
Pośrednictwo
przy
organizacji
szkolenia dla nauczycieli.
Prowadzenie przez Klub zajęć w
przedszkolach i szkołach oraz inne
aktywności
- po
akceptacji
Koordynatora Tenis10.
Publikacje
(skrypty, podręczniki,
wydawnictwa promujące program
„Tenis 10”, filmy metodyczne).
Przyznanie punktów za
daną
publikację musi zostać zatwierdzone
przez Metodyka PZT.
Do imprez promujących program
„Tenis 10” zalicza się:
• imprezy uliczne
• imprezy w centrach handlowych
• pikniki miejskie
• inne
(do
akceptacji
przez
Koordynatora programu
„Tenis
10”)
UWAGA! Do punktacji nie liczy się
NDT oraz wewnętrznych imprez typu
”Drzwi Otwarte”, natomiast zaliczane
są imprezy organizowane na terenie
klubu przy okazji dużych turniejów
tenisowych ITF, ATP, WTA.
np. organizacja Talentiady, akcji DDR
czy
innej
podobnej
imprezy
”zewnętrznej” zleconej przez PZT, za
które klub nie pobiera opłaty za
obiekt

c) Warunki zaliczania turnieju do punktacji konkursowej
Liczba turniejów.
W rankingu zostaną ujęte wszystkie turnieje pakietowe.
Liczba zawodników w turnieju.
Aby turniej został zaliczony do punktacji jako turniej otwarty, musi wziąć w nim udział:
• minimum 5 zawodników w kategoriach niebieskiej i czerwonej (osobno dla każdej kategorii)
• min 6 zawodników w kategoriach pomarańczowej i zielonej (osobno dla każdej kategorii).
Zgłaszanie turniejów.
Zgłoszenie turnieju następuje WYŁĄCZNIE przez system TPO nie później niż 14 dni przed terminem jego
rozpoczęcia. Turnieje nie zgłoszone do kalendarza „Tenis 10” nie będą brane pod uwagę. Dla
województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego obowiązuje procedura
zgłaszania turniejów zawarta w Regulaminach turniejowych odpowiednich Wojewódzkich Związków
Tenisowych. Zgłaszanie turniejów T10 do kalendarza WZT odbywa się poprzez wypełnienie aplikacji
opracowanej przez WZT.

Przesyłanie wyników i list uczestników turniejów:
• aby turniej mógł zostać zaliczony do punktacji – klub/organizator musi uzupełnić wszystkie wyniki w
systemie TPO nie później niż 14 dni po zakończeniu turnieju;
• aby punkty za zawodników mogły zostać zaliczone do punktacji, klub którego zawodnicy brali udział
w turnieju musi mieć zgłoszonych wszystkich zawodników w systemie TPO. Punkty za udział
każdego zawodnika z licencją „Tenis 10” w każdym otwartym turnieju zostaną zaliczone tylko na
podstawie zapisu w systemie TPO;
• organizator ma obowiązek wpisania wyników turnieju „Tenis 10” do TPO. Brak uzupełnionych
wyników w TPO przez organizatora powoduje, iż turniej nie będzie zaliczany do klasyfikacji.
5. NAGRODY
W edycji 2020 zostanie nagrodzonych 20 najlepszych klubów w rankingu ogólnopolskim z podziałem na
10 najlepszych klubów z miejscowości do 250 000 mieszkańców oraz 10 najlepszych klubów z
miejscowości pow. 250 000 mieszkańców.
NAGRODA do realizacji w 2021 r.
Tytuł Klub Roku
Promocja na stronie internetowej Polskiego Związku Tenisowego
(30-dniowa ekspozycja reklamy - banneru internetowego z
przekierowaniem na stronę internetową klubu)
Pakiety sprzętowe
Promocja na stronie internetowej „TENIS 10”
Bezpłatny udział trenera w konferencji trenerów PZT
Bilety na imprezy PZT
Dyplom
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6. RÓŻNE
• wyniki konkursu będą ogłoszone do 15 lutego 2021 r.,
• wyniki rankingu konkursowego klubów publikowane będą co miesiąc na stronie PZT.

