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I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
I.1. Zakres działania 
Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich turniejów wojewódzkich rozgrywanych na terenie 
województwa mazowieckiego zaliczanych do klasyfikacji PZT. 
 
I.2. Prawo własności 
Turnieje rangi Mistrzostw Województwa, otwartych Mistrzostw Warszawy i innych miast województwa 
mazowieckiego, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne oraz turnieje z programu Tenis10 są własnością       
W-MZT i są zarządzane przez Zarząd W-MZT. 
Organizator ma prawo do pozyskiwania sponsorów lokalnych, jeśli nie wyklucza tego umowa z W-MZT. 
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).  

Zarząd WZT może podjąć decyzję o zmianie zasad dopuszczania zawodników z innych województw do 
turniejów WZT. W takim przypadku liczba zawodników z innego województwa wynosi: 

wielkość turnieju 64 48 32 24 16 8 

liczba zawodników z innych 
WZT 

8 6 4 3 2 1 

 
Uwaga: limity powyższe nie obowiązują w przypadku kiedy w drabince turniejowej pozostają wolne miejsca. 

Zawodnik, który w dniu rozpoczęcia turnieju głównego nie ukończył 12 roku życia nie ma prawa do gry w 
turniejach rozgrywanych w kategorii do lat 18 i turniejach rozgrywanych w kategoriach kobiet i mężczyzn. 
Zawodnik, który w dniu rozpoczęcia turnieju głównego nie ukończył 14 roku życia nie ma prawa do gry w 
turniejach rozgrywanych w kategorii kobiet i mężczyzn. 
 
I.4. Obowiązujące przepisy  
Turnieje są rozgrywane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Kodeksem Postępowania Zawodnika oraz 
Przepisami Gry w Tenisa. 
Zgłaszając formalnie chęć organizacji turnieju z Kalendarza W-MZT, organizator bierze na siebie obowiązek 
dotrzymania i wypełnienia wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 
Zawodnik zgłaszając się do turnieju W-MZT przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania przepisów 
niniejszego Regulaminu. 
 
I.5. Klasyfikacja  
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turniejach z Kalendarza W-MZT oraz posiadający ważną roczną 
licencję zawodniczą PZT są klasyfikowani według zasad opracowanych i przedstawionych w rozdziale 
dotyczącym klasyfikacji turniejowej.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II.   ZARZĄDZANIE TURNIEJAMI WOJEWÓDZKIMI Z KALENDARZA W-MZT  
 
II.1. Ogólna zasada 
Turnieje wojewódzkie i turnieje z programu Tenis10 z Kalendarza W-MZT są zarządzane przez Zarząd      
W-MZT. 
 
II.2. Zarządzanie turniejami przez Zarząd W-MZT 
a) w zakresie regulaminów i przepisów: 

- zatwierdzanie regulaminów i przepisów dla potrzeb turniejowych, 
- zapewnianie jednolitej wykładni przepisów zawartych w Regulaminach i w Kodeksie 

Postępowania Zawodnika, 
- podejmowanie decyzji w sprawach spornych nie dotyczących interpretacji przepisów gry      

w tenisa. 
b) w zakresie kalendarza turniejowego: 

- zatwierdzanie ramowych zasad tworzenia Kalendarza W-MZT, 
- coroczne tworzenie kalendarza turniejowego W-MZT, 
- zatwierdzanie odrębnych cykli turniejowych w ramach Kalendarza W-MZT, 
- bieżąca administracja turniejami wojewódzkimi, 
- kontrola terminowego przesyłania przez organizatorów wyników turniejowych, 
- coroczna ocena poziomu organizacyjnego turniejów z Kalendarza W-MZT.   

c) w zakresie współpracy z PZT: 
- przedstawianie propozycji turniejów wojewódzkich i Mistrzostw Województwa, 
- przesyłanie do PZT sprawozdań z turniejów wojewódzkich do klasyfikacji PZT. 

d) inne: 
- rejestracja w imieniu W-MZT wszystkich znaków firmowych (reklamowych) związanych         

z turniejami W-MZT i ochrona tych znaków,    
- zarządzanie klasyfikacją W-MZT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.   PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU 
 
III.1. Rodzaje turniejów 
1. W ramach Kalendarza W-MZT mogą być rozgrywane następujące turnieje: 
 a) Mistrzostwa Województwa MW, 
 b) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików MMM,  
 c) otwarte Mistrzostwa Warszawy i innych miast województwa mazowieckiego, 
 d) Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne WTK i turnieje Tenis10 umieszczone w Kalendarzu W-MZT, 
 e) Talentiada Wojewódzka.   
 
2. Powyższe turnieje odbywać się będą w następujących kategoriach wiekowych: 
 - 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 W-MZT), wypełniając Zbiorczą Aplikację Turniejową W-MZT 
(załącznik VIII.2.). Aplikacja musi zawierać pełen zestaw informacji o turnieju, z podaniem w szczególności: 

- ilości kortów przeznaczonych na turniej, 
- informacji, czy jest przewidziany turniej gier podwójnych, 
- zasady promocji turnieju,  
- rodzaju nagród,  
- ewentualnych szczególnych okoliczności, z powodu których organizacja Mistrzostw 

Województwa powinna być przyznana, 
- potwierdzenie ogólnych warunków organizacji turniejów zawartych w rozdziale V.  

Zarząd W-MZT w oparciu o te dane, każdorazowo będzie przydzielać organizację imprezy mistrzowskiej. 
Aplikacje dotyczące organizacji Halowych Mistrzostw Województwa muszą być składane do 1 IX, natomiast 
Letnich Mistrzostw Województwa w terminie do 1 III danego roku. Zarząd W-MZT w oparciu o złożone 
aplikacje przyznaje organizację Halowych Mistrzostw Województwa w terminie do 30 IX oraz Letnich 
Mistrzostw Województwa w terminie do 31 III danego roku, o czym odwrotnie informuje zainteresowanych 
organizatorów. 
 
2. Organizacja pozostałych turniejów wojewódzkich wchodzących w skład Kalendarza W-MZT przyznawana 
jest poszczególnym organizatorom według zasad ustalonych przez Zarząd W-MZT. Każdorazowo Zbiorcze 
Aplikacje Turniejowe W-MZT dotyczące tworzonego Halowego Kalendarza W-MZT muszą być nadesłane 
przez kluby do W-MZT w nieprzekraczalnym terminie do 15 IX, a dotyczące turniejów letnich do 15 III.  
 
3. Zasady konstruowania kalendarza  
Nie ma limitu turniejów przypadających na jeden klub.  
Na liczbę turniejów przydzielonych przez Zarząd W-MZT zainteresowanemu klubowi na kolejny sezon –  ma 
wpływ standard przeprowadzenia turniejów przez ten klub w sezonie poprzednim, wyrażony opiniami 
zawodników, ich rodziców, ocenami sędziów i obserwatora z ramienia W-MZT.  
Na decyzję Zarządu ma również wpływ fakt, czy klub w poprzednim sezonie organizował, równolegle             
z turniejami gier pojedynczych, turnieje gier podwójnych. 
 
4. W-MZT ma obowiązek opublikowania Halowego Kalendarza Turniejów W-MZT w terminie do                     
1 października, a Letniego do 1 kwietnia danego roku lub niezwłocznie po opublikowaniu kalendarza 
ramowego PZT. 
  
5. Organizator turnieju z Kalendarza W-MZT, który w danym roku, decyzją Zarządu W-MZT, otrzymał 
negatywną ocenę za organizację, przez najbliższy 1 sezon nie ma prawa ubiegać się o organizację turnieju 
W-MZT. 
 
6. Jeśli turniej jest już włączony do Kalendarza na dany rok, a następnie zostaje odwołany w okresie trzech 
miesięcy od wyznaczonej daty jego rozpoczęcia, organizator nie może składać wniosku o jego organizację 
przez okres jednego sezonu. 
 
7. Jeśli organizator zalega z zobowiązaniami finansowymi wobec W-MZT, nie ma prawa organizować 
turnieju do czasu uregulowania tych zobowiązań.    
 



III.3. Przepisy obowiązujące organizatorów 
1. Niniejszy Regulamin Turniejowy,  
2. Przepisy Gry w Tenisa.    
 
III.4. Kierownictwo turniejów wojewódzkich 
1. Kierownictwo turnieju składa się z Dyrektora Turnieju i Sędziego Naczelnego. 
 
2. Dyrektor Turnieju –  przedstawiciel organizatora, który jest osobiście odpowiedzialny za sprawne, 
terminowe, zgodne z przepisami przeprowadzenie turnieju. W przypadku turniejów wojewódzkich funkcję 
dyrektora turnieju powinna pełnić osoba posiadająca licencję nadaną przez PZT, po odpowiednim 
przeszkoleniu. Aktualny wykaz licencjonowanych dyrektorów turniejów jest publikowany na stronie 
internetowej PZT.  
Do obowiązków Dyrektora Turnieju należy w szczególności: 

- kontakt z Trenerem Koordynatorem Kadry Wojewódzkiej w celu uzgodnienia propozycji 
przyznania dzikich kart w terminie najpóźniej do godz. 17:00 w dniu losowania (reguła 50% 
W-MZT – 50% organizator),  

- dopilnowanie przygotowania klubu organizatora do przeprowadzenia turnieju, w tym 
sprawdzenie posiadania odpowiedniej liczby piłek oraz nagród zgodnych z niniejszym 
Regulaminem, zapewnienie drukarki na potrzeby turnieju, 

- wyznaczenie osoby do przyjmowania wpisowego od zawodników, 
- przesłanie do Zarządu W-MZT w ciągu 3 dni po zakończeniu turnieju, kompletu 

dokumentacji turniejowej przygotowanej przez Sędziego Naczelnego i rozliczenia się 
finansowego za dany turniej z W-MZT (np. licencje jednorazowe), 

- dbanie o dobry wizerunek W-MZT i jego struktur, szczególnie w kontaktach z mediami, a 
także z uczestnikami zawodów, 

- sporządzenie w systemie TPO sprawozdania dyrektora turnieju w terminie do 7 dni po 
zakończeniu turnieju. 

 
3. Sędzia Naczelny turnieju – musi to być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia sędziowskie wraz      
z ważną licencją na dany rok.  
Do obowiązków Sędziego Naczelnego należy w szczególności: 

- współpraca z Dyrektorem Turnieju, 
- sprawdzenie przygotowania obiektu do zawodów, 
- obecność na obiekcie przez cały czas trwania turnieju; w przypadku opuszczenia obiektu, na 

którym rozgrywany jest turniej, musi wyznaczyć swojego zastępcę, który na ten czas 
przejmuje jego kompetencje. Osoba ta musi także posiadać ważną licencję sędziego PZT, 

- dokonywanie weryfikacji zawodników przed rozpoczęciem ich pierwszego meczu,  
- przygotowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju planu gier na każdy dzień turnieju,  
- przyjmowanie zapisów do turniejów w grach podwójnych,  
- umieszczenie na tablicy informacyjnej turnieju informacji o zapisach do gier podwójnych oraz 

o godzinie zakończenia tych zapisów,  
- dokonywanie rozstawienia i losowań turniejów deblowych zgodnie z przepisami PZT,  
- nadzorowanie zachowania zawodników oraz osób towarzyszących na obiekcie zgodnie        

z Kodeksem Postępowania Zawodnika, 
- nakładanie kar, wynikających z Kodeksu Postępowania Zawodnika, 
- prawo do usunięcia z obiektu każdej osoby zachowującej się niezgodnie z regulaminem 

PZT, 
- podejmowanie decyzji o przydatności kortów do gry, 
- decydowanie o wszelkich przerwach w grze, 
- wyznaczanie terminu dokończenia meczu, 
- interpretacja Przepisów gry w tenisa oraz Kodeksu Postępowania Zawodnika; decyzja 

Sędziego Naczelnego w tej kwestii jest ostateczna, 
- przygotowanie sprawozdania turniejowego, w oficjalnym komputerowym „PORTALU” do 

prowadzenia turniejów, zawierającego następujące dokumenty: 
▪ wszystkie drabinki turniejowe z zaznaczeniem rozstawionych zawodników, 

"dzikich kart", zwycięzców eliminacji, "szczęśliwych przegranych", 
▪ listę uczestników we wszystkich konkurencjach turnieju w kolejności 

zajętych miejsc (z punktacją), 
▪ raport z wyszczególnieniem wszystkich kar nałożonych podczas turnieju 

(codziennie uaktualniana lista kar powinna być wywieszona na oficjalnej 
tablicy informacyjnej podczas turnieju), 

▪ formularz oceny turnieju, w którym wymienieni są zawodnicy rozlosowani     
w turnieju a nieobecni na swoim meczu (w razie możliwości należy podać 
powód nieobecności zawodnika), 

- przekazanie Dyrektorowi Turnieju kompletnego sprawozdania turniejowego w terminie do 
środy po zakończeniu turnieju. Poza sprawozdaniem elektronicznym, Sędzia Naczelny 
dołącza: 

▪ odwołania zawodników, którzy wycofali się z turnieju po losowaniu, 



▪ zaświadczenia lekarskie, będące podstawą wycofania się zawodnika z 
turnieju lub z meczu. 

                  - przesłanie sprawozdania turniejowego do Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego                               
drogą mailową, 
                 - sprawdzenie aktualnej listy dyscyplinarnej, weryfikacja wpłaty lub jej przyjęcie na poczet kary, a 
następnie przesłanie jej sumy na oficjalne konto bankowe W-MZT. 
 
4. Sędzia Główny. 
W spotkaniach, w których wyznaczony został Sędzia Główny, jego decyzje w sprawach dotyczących faktów 
na korcie są ostateczne. Zawodnicy mają prawo wezwać Sędziego Naczelnego na kort, jeżeli nie zgadzają 
się z Sędzią Głównym co do interpretacji przepisów. 
 
5. Sędziów na turnieje z Kalendarza W-MZT desygnuje Wojewódzka Komisja Sędziowska. 
 
6. W przypadku drabinki turniejowej liczącej więcej niż 32 zawodników Wojewódzka Komisja Sędziowska 
desygnuje na dany turniej Sędziego Strefowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 musi być rozgrywany w obsadzie minimum 8 zawodników (nie dotyczy 
kategorii Tenis10), maksimum 32 zawodników.  
 
3. Nie przewiduje się rozgrywania eliminacji. W uzasadnionych przypadkach organizator turnieju może 
wystąpić do W-MZT o zwiększenie obsady turnieju głównego do 48 lub do 64 zawodników (konieczne jest  
uzasadnienie technicznej możliwości przeprowadzenia takiego turnieju w regulaminowym terminie lub 
podanie współorganizatora tego turnieju, który przeprowadzi u siebie turniej dla jednej z płci). 
 
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 turniejach letnich mogą być organizowane turnieje pocieszenia. Mogą w nich występować jedynie 
zawodnicy, którzy przegrali w swoim pierwszym meczu (poza walkowerem). 
 

6. 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 Wojewódzką Komisją Sędziowską i przedstawicielem Zarządu W-
MZT ds. turniejów WTK, 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 on-line poprzez 
system TPO do godz. 23:59 do środy poprzedzającej turniej.  
 
2. Zgłoszenie do turnieju Tenis10 musi być dokonane on-line poprzez system TPO do godz. 17.00                
w czwartek poprzedzający turniej (kategoria zielona), a w przypadku pozostałych kategorii do dnia 
poprzedzającego rozpoczęcie turnieju do godziny 17.00. 
 
3. W czwartek do godz. 17.00 – Dyrektor Turnieju wysyła ramowy plan turnieju Tenis10. 

4. Ramowy plan turnieju jest dostępny do wglądu na oficjalnej stronie W-MZT – w czwartek od godz. 18.00.  
 
5. Po przeprowadzeniu losowania zawodnicy mogą być dopisani do turnieju tylko w przypadku wycofania się 
zawodnika uprzednio rozlosowanego.  
 
6. Osoba podpisana pod zgłoszeniem odpowiada finansowo za wpisowe do turnieju za wszystkich 
zgłaszanych przez siebie zawodników. W przeciwnym wypadku zgłoszony i rozlosowany zawodnik, który nie 
wystartował w turnieju, do czasu uregulowania zaległości, nie będzie dopuszczany do następnych turniejów 
z Kalendarza W-MZT. 
 
7. Zawodnik zgłoszony do turnieju może się z niego wycofać bez żadnych konsekwencji:  
- od U12 wzwyż  przez system TPO do godz. 17.00 w czwartek poprzedzający turniej. 
- Tenis10 (kat. zielona) przez system TPO do godz. 17.00 w czwartek poprzedzający turniej. 
- Tenis10 (pozostałe kategorie) przed rozpoczęciem turnieju.  
 
8. Wycofanie się z turnieju po tym terminie jest możliwe tylko z powodu kontuzji lub choroby. Warunkiem 
usprawiedliwienia nieobecności jest dostarczenie Sędziemu Naczelnemu turnieju lub do biura W-MZT 
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego kontuzję lub chorobę zawodnika, nie później niż 14 dni od daty 
rozpoczęcia turnieju głównego w grze pojedynczej.  
W przypadku, kiedy po okresie rekonwalescencji, gracz zgłasza się do turnieju i z powodu kolejnej kontuzji 
zmuszony jest się z niego wycofać, wymagane jest nowe zaświadczenie lekarskie, nawet, jeśli jest to nawrót 
tej samej kontuzji. 
 
9. Wycofanie się zawodnika zakwalifikowanego do turnieju po terminie z innych powodów, powoduje 
naliczenie kary finansowej zgodnie z Regulaminem Finansowym W-MZT. 
Kara ta, pod rygorem nie dopuszczenia do gry, będzie egzekwowana przez sędziego podczas najbliższego 
turnieju, na który stawi się zawodnik.  
Lista dyscyplinarna z wykazem kar jest umieszczona na oficjalnej stronie W-MZT.  
 



10. Naliczanie kar finansowych nie dotyczy zawodników biorących udział w turniejach Tenis10 – poziomy 
niebieski, czerwony i pomarańczowy, którzy już po losowaniu odwołają się z turnieju (nie jest konieczne 
zaświadczenie lekarskie). Jeśli jednak do chwili rozpoczęcia turnieju tego nie zrobią, podlegają karze 
finansowej. 
 

11. Selekcja zawodników odbywa się w oparciu o obowiązującą na dzień zgłoszeń listę klasyfikacyjną PZT     
w danej kategorii wiekowej i zgodnie z pkt.1.3. niniejszego Regulaminu. W dalszej kolejności lista ta 
uzupełniana jest zawodnikami zgłoszonymi w terminie z list PZT o kategorię niżej.  
Uwaga! Zawodnicy zagraniczni kwalifikowani są do turniejów wojewódzkich WTK 5 na podstawie list 
światowych (z uwzględnieniem przelicznika punktowego) lub list macierzystych związków tenisowych, 
traktowanych równorzędnie z listami polskimi, po przedstawieniu pisemnego potwierdzenia ich rankingu. 
 
12. Losowania gier pojedynczych turniejów (do kategorii Tenis10 - poziom zielony włącznie) są otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych i odbywają się w miejscu wyznaczonym przez W-MZT w czwartki od godziny 
17.00. Losowania są przeprowadzane przez Sędziego wskazanego przez W-MZT. Po losowaniu Sędzia W-
MZT publikuje wyniki losowań na stronie W-MZT. Losowania drabinek lub grup dla turniejów Tenis10 – 
poziomy niebieski, czerwony i pomarańczowy są przeprowadzane przez Sędziów Naczelnych 
poszczególnych turniejów bezpośrednio w siedzibach organizatorów. 
  
13. O wynikach losowania i o planie gier (do kategorii Tenis10 - poziom zielony włącznie) oraz o wynikach 
losowania i terminie rozpoczęcia gier w poszczególnych grupach turniejowych w kategorii Tenis10 - poziomy 
niebieski, czerwony i pomarańczowy – należy się dowiadywać u organizatora turnieju. 
 
14. Turnieje (z wyjątkiem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików) 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 w takich godzinach, 
aby było możliwe zakończenie całego turnieju najpóźniej w poniedziałek. 
 
 
 
IV.3. Potwierdzenie udziału w turniejach wojewódzkich 
Warunkiem dopuszczenia do gry dla wszystkich kategorii wiekowych jest posiadanie w terminie 
wyznaczonym przez organizatora, nie później niż 15 minut przed zaplanowanym rozpoczęciem gry, aktualnej 
licencji zawodniczej oraz okazanie karty zdrowia lub jednorazowego zaświadczenia lekarskiego, które 
pozostaje u Sędziego Naczelnego i jest dołączane do sprawozdania jako dokument turniejowy oraz opłacenie 
wpisowego.  
Weryfikacji może dokonać osobiście zawodnik lub w przypadku zawodnika niepełnoletniego, jego opiekun lub 
trener.  
 
IV.4. Przebieg gier 
Obowiązują następujące godziny rozpoczęcia ostatniego meczu: 

▪ Tenis10  - godz. 20.00 
▪ Kategorie młodzieżowe – godz. 21.00 
▪ Kobiety i Mężczyźni - godz. 22.00 

 
Mecze mogą być rozpoczynane później jedynie w przypadku wyrażenia na to zgody przez obydwie strony. 
 
IV.5. Czas rozgrzewki 
Czas rozgrzewki przed meczem wynosi 5 minut. W przypadku wznowienia meczu po przerwie, czas 
rozgrzewki wynosi odpowiednio: 
        0-15 minut przerwy -  bez rozgrzewki 
      15-30 minut przerwy -  3 minuty rozgrzewki 
ponad 30 minut przerwy -  5 minut rozgrzewki  
Sędzia Naczelny ma prawo do przedłużenia czasu rozgrzewki do 10 minut.  
 
IV.6. Czas przerw 

Zawodnik ma prawo do minimalnego czasu przerwy pomiędzy kolejnymi meczami zgodnie 
z poniższymi zasadami: 

 
Korty 

otwarte 
Hala 

po rozegraniu meczu 
poniżej 1 godz. 

30 minut 30 minut 

po rozegraniu meczu od 1 
do 1½ godz. 

60 minut 45 minut 



po rozegraniu meczu 
powyżej 1½ godz. 

90 minut 60 minut 

po rozegraniu meczu 
powyżej 1½ godz.  
w kategorii do lat 12 

150 minut 120 minut 

 
Jeśli gra była przerwana na 30 minut lub więcej z powodu deszczu lub innej obiektywnej przyczyny, to 
długość meczu nie obejmuje okresu tej przerwy. Jeśli gra była przerwana na mniej niż 30 minut, uważa się, 
że mecz był kontynuowany bez przerwy. 
 
IV.7. Formuła gry 
a) Formuła pełna: do dwóch wygranych setów, w każdym secie tie-break do wygranych 7 punktów: 

• gra pojedyncza w kategoriach do lat 14, 16, 18, kobiet i  mężczyzn. 
b) I formuła skrócona: do dwóch wygranych setów, przy stanie 1/1 w setach, match tie-break do 10 
wygranych punktów z dwoma punktami przewagi: 

• gra pojedyncza w kategorii do lat 12 

• gra pojedyncza w turniejach grupowych 

• gra podwójna we wszystkich kategoriach wiekowych 
c) II formuła skrócona: do dwóch wygranych krótkich setów. 

Zawodnik, który pierwszy wygra cztery gemy przy dwóch gemach przewagi, wygrywa seta. Przy 4-4 
rozgrywany jest tie-break do 7 pkt z dwoma punktami przewagi. 

d) III formuła skrócona: do 9 wygranych gemów, przy stanie 8-8 rozgrywany jest  
tie-break do 7 wygranych punktów z dwoma punktami przewagi: 

• w turniejach tenisa na wózkach 
e)   IV formuła skrócona: do dwóch wygranych setów, od stanu po 2 w gemach, w każdym secie tie-break 
do wygranych 7 punktów z dwoma punktami przewagi: w turniejach WTK w kategorii U12 i U14 – dotyczy 
rozgrywek grupowych lub grupowo-pucharowych. 

 

- W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w turnieju gra powyżej 16 zawodniczek lub zawodników, Sędzia 
Naczelny w porozumieniu z członkiem Zarządu ds. turniejów WTK może zarządzić rozgrywanie turnieju gry 
pojedynczej w formie skróconej. Punkt ten dotyczy wszystkich kategorii młodzieżowych. 
- W kategoriach młodzieżowych obowiązuje „gra bez netów” (zaserwowana piłka dotykająca siatki, paska lub 
taśmy jest w grze) (nie dotyczy Tenis10). 
 
IV.8. Obowiązek gry 
Zawodnik zobowiązany jest do rozegrania w ciągu dnia maksymalnie: 

▪ we wszystkich kategoriach wiekowych (nie dotyczy Tenis10) – trzech gier (maksimum 2 singlowe); 
▪ W turniejach wojewódzkich rozgrywanych w formule skróconej od stanu po 2 w gemach  dopuszcza 

się rozegranie przez zawodnika 4 gier ( w tym najwyżej 3 gry pojedyncze).  
 
IV.9. Dokumenty wymagane podczas weryfikacji 

Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia Sędziemu Naczelnemu ważnego orzeczenia 
lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa (w postaci karty zdrowia lub zaświadczenia lekarskiego), 
wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. W odniesieniu do dzieci i młodzieży 
do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać 
także lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie 
medycyny sportowej lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku zawodników 
niepełnosprawnych lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 

Zawodnik, który nie przedstawi ważnego orzeczenia lekarskiego, o którym mowa powyżej, nie może zostać 
dopuszczony do gry. Zawodnik podlega karze jak za zbyt późne wycofanie z turnieju, zgodnie z 
Regulaminem Turniejowym WMZT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.   TECHNICZNE WARUNKI ROZGRYWANIA TURNIEJÓW WOJEWÓDZKICH 
 
V.1. Korty 
1. Wszystkie korty, na których rozgrywane są oficjalne 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 (nawet do hali). 
 
2. Organizator turnieju wojewódzkiego musi udostępnić na turniej minimum 4 korty  (nie dotyczy Tenis10).  
W przypadku, kiedy udostępni mniejszą liczbę kortów – turnieje męski i żeński (w obsadzie maksimum 32 
grających) muszą być rozgrywane w oddzielnych terminach. 
W przypadku, kiedy udostępni cztery lub większą liczbę kortów – turnieje męski i żeński (w obsadzie 
maksimum 32 grających) mogą być rozgrywane razem. 
 
3.  Pierwszego dnia turnieju organizator musi udostępnić minimum 2 korty w przypadku rozgrywania turnieju 
dla jednej  płci i minimum 4 korty w przypadku turnieju łączonego - przynajmniej od godziny 14.00. Jeśli tego 
warunku nie dopełni – musi zapewnić tego dnia ekwiwalent w liczbie min. 36 kortogodzin. 
 
4. Korty muszą spełniać wszelkie wymogi regulaminowe przewidziane przepisami gry w tenisa. 
 
5. Poprawienie stanu nawierzchni kortu może mieć miejsce na polecenie Sędziego Naczelnego lub 
Głównego tylko podczas przerw na zmianę stron przez zawodników lub przerwy między setami. 
 
6. Wyposażenie kortów: 

▪ krzesła dla zawodników, 
▪ słupki i siatki tenisowe, 
▪ pasek środkowy ściągający siatkę, 
▪ sprzęt do wyrównywania nawierzchni (siatka), 

 
V.2. Obiekt tenisowy 
1. Obiekt, na którym rozgrywany jest turniej W-MZT musi dysponować odpowiednimi szatniami, natryskami    
i toaletami dla zawodników, spełniającymi wszelkie wymogi sanitarne oraz odpowiednio zabezpieczonymi. 
Obiekt taki podlega weryfikacji W-MZT. 
 
2. Przez cały czas trwania turnieju na obiekcie musi znajdować się tablica informacyjna, na której Sędzia 
Naczelny zawodów lub Dyrektor Turnieju winien umieszczać: 

▪ aktualne wyniki poszczególnych gier (drabinki turniejowe), 
▪ plan gier na dany dzień, 
▪ ważne komunikaty dotyczące przebiegu turnieju bądź zaistniałych zmian, podpisane tylko przez 

Dyrektora Turnieju lub Sędziego Naczelnego, 
▪ listę kar nałożonych na zawodników w związku z przekroczeniem Kodeksu Postępowania 

Zawodnika. 
 
3. Minimalna temperatura na obiekcie krytym, przy której dopuszcza się rozgrywanie turnieju, wynosi 10°C. 
 

UWAGA: W przypadku nie zagwarantowania minimalnej temperatury, na organizatora będzie nałożona kara 
finansowa zgodnie ze stawkami z Regulaminu Finansowego PZT. Uwaga ta nie dotyczy organizatora           
w przypadku, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej minus 10°C.  
 
V.3. Obsługa medyczna 
Podczas trwania turnieju organizator jest zobowiązany do posiadania apteczki wyposażonej w środki 
niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Wskazany jest  też, przez cały czas trwania 
gier, stały kontakt z lekarzem, który w razie potrzeby, może przybyć na miejsce w celu udzielenia pomocy 
poszkodowanemu. 
 
V.4. Piłki 
1. Pomimo, iż jest zalecane przez W-MZT, aby wszystkie turnieje z Kalendarza W-MZT były rozgrywane 
„oficjalnymi piłkami PZT” – to turnieje rangi 5 mogą być rozgrywane innymi piłkami (ale muszą to być piłki 
ogólnie znanych firm). Jednak turnieje rangi 4, czyli Mistrzostwa Województwa – w kategoriach od Skrzatów 
do Kobiet i Mężczyzn, muszą być rozegrane „oficjalnymi piłkami PZT”.  
 
2. Mecze są rozgrywane 2 nowymi piłkami. W przypadku kategorii Juniorów oraz Kobiet i Mężczyzn – na 3 
seta obowiązuje zmiana piłek na nowe.   
 
3. Turnieje z Kalendarza W-MZT dla kategorii Tenis10 muszą być rozgrywane piłkami zgodnymi                     
z wytycznymi PZT (załącznik VIII.5.) 
 
 
V.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). 
 
V.6. Kary 
1. Zawodnicy, którzy nie odwołają swojego uczestnictwa w turnieju i nie stawią się na weryfikację, podlegają 

karze finansowej (nie dotyczy Tenis10 - poziomów niebieskiego, czerwonego i pomarańczowego, za 

wyjątkiem sytuacji wymienionej w pkt. IV.2.9.).  

2. Zawodnicy, którzy po losowaniu wycofali się z turnieju z powodu kontuzji lub choroby i nie przedstawili 

stosownego zaświadczenie lekarskiego w regulaminowym terminie, podlegają karze finansowej.  

3. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do turnieju gry podwójnej i po rozlosowaniu nie stawią się na wyznaczony 

mecz , podlegają karze finansowej. 

4. Zawodnicy, którzy spóźnią się na swój mecz, podlegają karze finansowej. 

5. Wysokość kary finansowej wraz z uzasadnieniem, zgodna z Regulaminem Finansowym W-MZT, znajduje 

się na Liście dyscyplinarnej dostępnej na stronie W-MZT.   

6. Zaległości finansowe z Listy dyscyplinarnej, pod rygorem nie dopuszczenia do gry, będą egzekwowane 
podczas najbliższego turnieju, na który stawi się zawodnik. 
 
7. Kary należy wpłacać na konto: 

Warszawsko – Mazowiecki Związek Tenisowy 

ul. Piaseczyńska 71 

00-765 Warszawa 

Nr: 30 2490 0005 0000 4530 5082 0655  
 
8. Zawodnik, który wziął udział w dwóch turniejach jednocześnie nie otrzymuje - bez względu na wynik - 
żadnych punktów do rankingu PZT.   . 
 
V.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 zgodna z Regulaminem Finansowym   
W-MZT.   
 
 
 
 
 
VI.   PRZEPISY KLASYFIKACJI  (Patrz Regulamin Turniejowy PZT)   
 

 


