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         Warszawa, dnia 29.01.2019 
 

K O M U N I K A T 
 

DZIAŁU SPORTU PZT 
 
 

Dotyczy: Rozgrywek drużynowych we wszystkich kategoriach wiekowych w roku 2019 
 
 
Informujemy, że na stronie www.pzt.pl dostępny jest jednolity tekst Regulaminu Rozgrywek 
Drużynowych 2019. 
Regulamin jest pod linkiem:  http://www.pzt.pl/1_150/regulaminy-sportowe.aspx 
 
Koordynatorem oraz organem sprawującym nadzór nad rozgrywkami DMP jest Dział Sportu 
PZT. 
Polski Związek Tenisowy organizuje rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Polski (DMP) jeden 
raz w roku w następujących kategoriach wiekowych:  
• kobiet i mężczyzn,  
• U12, U14, U16 i U18, osobno dziewcząt i chłopców.  
Rozgrywki prowadzone są w dwóch etapach: eliminacje oraz finał. 
 
Formuła rozgrywek eliminacyjnych jest uzależniona od liczby zgłoszonych drużyn zgodnie               
z zasadami uwzględnionymi w Regulaminie rozgrywek drużynowych. 
 
Celem rozgrywek eliminacyjnych jest wyłonienie 8 drużyn do rozgrywek finałowych. Finały 
rozgrywane są systemem pucharowym z grą o miejsca. 
 
O miejscu rozgrywek eliminacyjnych i finałowych decyduje konkurs ofert. Zasady i warunki 
ubiegania się o organizację określone są w komunikacie Działu Sportu PZT. 
 
TERMINY ROZGRYWEK W ROKU 2019 
 
Kategoria U12: 
- eliminacje   17-19.05.2019 
- finał   13-15.09.2019 
 
Kategoria U14: 
- eliminacje   25-27.04.2019 
- finał   06-08.09.2019 
 
Kategoria U16: 
- eliminacje  25-27.06.2019 
- finał   13-15.09.2019 

http://www.pzt.pl/
http://www.pzt.pl/1_150/regulaminy-sportowe.aspx
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Kategoria U18: 
- preeliminacje 7.11.2019 
- finał   08-10.11.2019 
 
Kobiet i Mężczyzn: 
- finał   22/23-25.03.2019 - Sobota 
 
ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO ROZGRYWEK: 
 
Zgłoszenia drużyn wraz z listą imienną dokonuje klub za pomocą systemu TPO ( system 
będzie otwarty od dnia 1.02.2019) 
 

Skład drużyny  - drużyna składa się z co najmniej czterech (4) zawodników, z których 
minimum trzech (3) musi posiadać licencję klubu zgłaszającego drużynę oraz kapitana, 
będącego licencjonowanym instruktorem lub licencjonowanym trenerem PZT. 
 
Klub może wypożyczyć do rozgrywek DMP jednego zawodnika do każdej zgłoszonej drużyny. 
W jednym roku kalendarzowym dany zawodnik może zostać wypożyczony tylko do jednej (1) 
drużyny w kategoriach młodzieżowych oraz osobno do jednej (1) drużyny w kategorii kobiet i 
mężczyzn, w tym samym bądź innym klubie. Wypożyczenie może mieć miejsce w ramach 
całego kraju. 

 
W rozgrywkach DMP dopuszcza się udział zawodników zagranicznych z wyjątkiem kategorii 
U12. Klub może zgłosić do rozgrywek DMP jednego zawodnika zagranicznego do każdej 
zgłoszonej drużyny. W jednym roku kalendarzowym dany zawodnik zagraniczny może zostać 
zgłoszony tylko do jednej (1) drużyny w kategoriach młodzieżowych oraz osobno do jednej 
(1) drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn, w tym samym bądź innym klubie. 

 
W ciągu roku kalendarzowego zawodnik może reprezentować jeden klub w kategoriach 
młodzieżowych oraz dodatkowo ten sam lub inny klub w kategorii kobiet i mężczyzn. 
 
TERMINY ZGŁOSZEŃ DRUŻYN Z LISTĄ IMIENNĄ W KATEGORIACH WIEKOWYCH: 
 
Kategoria U12 - 15.04.2019 
 
Kategoria U14 - 18.03.2019 
 
Kategoria U16 - 13.05.2019 
 
Kategoria U18 -  30.09.2019 
 
Kategoria KiM -  04.03.2019 
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TERMINY ZGŁOSZEŃ ZAWODNIKÓW WYPOŻYCZONYCH I ZAGRANICZNYCH  W KATEGORIACH 
WIEKOWYCH 
 
Zgłoszenia zawodników wypożyczonych i zawodników zagranicznych dokonuje się także 
poprzez system TPO. 
 
Wypożyczenie może mieć miejsce w ramach całego kraju. Klub może wypożyczyć do 
rozgrywek jednego zawodnika do każdej zgłoszonej drużyny. Celem uzyskania prawa do gry 
w DMP przez zawodnika wypożyczonego, klub wypożyczający winien do dnia terminu 
zgłoszeń, za pomocą systemu TPO (tpo.pzt.pl):  

• wypełnić stosowny wniosek wypożyczenia,  

• załączyć skan zgody na wypożyczenie macierzystego klubu zawodnika,  

• wnieść stosowną opłatę na rzecz PZT zgodnie z Regulaminem Finansowym PZT. 
 

W rozgrywkach DMP dopuszcza się udział zawodników zagranicznych z wyjątkiem kategorii 
U12. Klub może zgłosić do rozgrywek jednego zawodnika zagranicznego do każdej zgłoszonej 
drużyny. Zawodnik zagraniczny to taki, który nie posiada numeru PESEL. Opłata za danego 
zawodnika musi być dokonana do dnia terminu zgłoszeń. W opłacie tej jest zawarta opłata 
licencyjna. 
 

Prosimy pamiętać, że aby wpisać zawodnika wypożyczonego i zagranicznego do składu 
drużyny musi zostać najpierw zaakceptowany przez Dział Sportu PZT w systemie TPO. 
WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH DRUŻYN I SKŁADÓW IMIENNYCH 
 
 Weryfikacja zgłoszeń jest dokonywana przez Dział Sportu PZT. Weryfikacja oznacza 
sprawdzenie, czy wszyscy zgłoszeni zawodnicy spełniają warunki uczestnictwa określone w 
niniejszym regulaminie oraz czy zgłaszający klub dokonał wymaganych opłat (wpisowe za 
udział w rozgrywkach, opłaty za wypożyczenia oraz za zawodników zagranicznych). 
 

ROZSTAWIENIE I LOSOWANIA DRUŻYN – USTALENIE FORMUŁY ROZGRYWEK - TERMINY 
 
Dział Sportu PZT ustala formułę rozgrywek w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, ustala 
ich kolejność oraz dokonuje losowego przydziału drużyn do turniejów eliminacyjnych. 
Przydział drużyn do turniejów eliminacyjnych odbywa się publicznie w siedzibie PZT i jest 
prowadzony przez przedstawiciela Kolegium Sędziów. 
 
Poniżej podajemy terminy spotkania w siedzibie PZT – przeprowadzenia przydziału drużyn do 
turniejów eliminacyjnych dla poszczególnych kategorii wiekowych: 
 
Kategoria U12 - 19.04.2019 – piątek godzina 12.00 
 
Kategoria U14 - 22.03.2019 – piątek godzina 12.00 
 
Kategoria U16 - 17.05.2019 – piątek godzina 12.00 
 
Kategoria U18 -  04.10.2019 – piątek godzina 12.00 
 
Kategoria KiM -  08.03.2019 – piątek godzina 12.00 
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Informujemy, że wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach w danej kategorii wiekowej 
zostaną poinformowane o formule rozgrywek i miejscu zawodów w komunikacie Działu 
Sportu, przesłanym do klubów i opublikowanym po zakończeniu losowania w siedzibie PZT. 

 
 
Uwaga! 
Wycofanie się z rozgrywek  
Klub może wycofać drużynę z rozgrywek bez ponoszenia konsekwencji finansowych 14 dni 
przed terminem zawodów. Po tym terminie Dział Sportu nie uwzględnia żadnych odwołań. 
W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek po w/w terminie lub niestawienia się drużyny 
do gry, klub ponosi konsekwencje finansowe zgodnie z Regulaminem Finansowym PZT – 
1.000,00 zł. Informujemy, że w przypadku zgłoszenia drużyny w składzie czteroosobowym 
dekompletacja drużyny nie stanowi podstawy do odwołania od kary finansowej. 
 

 
 
 
       DZIAŁ SPORTU PZT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY 
00-755 Warszawa, ul. Konduktorska 4 

tel.: (48)22 122 12 00, 122 12 01, fax: (4822) 122 12 11, www.pzt.pl, e-mail:pzt@pzt.pl 
 NIP: 526-21-70-384; REGON: 000866484 


