
Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej  
przyjęty uchwałą Zarządu W-MZT 

w dniu 22 listopada 2021 roku 

 

1. Do Kadry Wojewódzkiej Juniorów + Młodzieżowców są powoływani automatycznie zawodnicy z miejsc 
1 - 30 z listy klasyfikacyjnej PZT odpowiednio Juniorek i Juniorów oraz Kobiet i Mężczyzn. Lista ta może 
być powiększona decyzją trenerską do 10% powołanej liczby kadrowiczów.  
 

2. Do Kadry Wojewódzkiej Kadetów są powoływani automatycznie zawodnicy z miejsc 1 - 30 z listy 

klasyfikacyjnej PZT Kadetek i Kadetów. Lista ta może być powiększona decyzją trenerską do 20% 

powołanej liczby dziewcząt i do 20% liczby chłopców.   
 

3. Do Kadry W-MZT Młodzików są powoływani automatycznie zawodnicy z miejsc 1 - 40 z listy 

klasyfikacyjnej PZT Młodziczek i Młodzików oraz zawodnicy z miejsc 1 - 50 z listy klasyfikacyjnej PZT 

Skrzatek i Skrzatów, a także zawodnicy z Tenis10 na podstawie testów sprawnościowych i umiejętności 

technicznych gry w tenisa (Program Identyfikacji Talentów - PIT10 kolor zielony i PIT9 kolor 

pomarańczowy). Lista ta może być powiększona decyzją trenerską do 20% powołanej liczby dziewcząt i 

do 20% liczby chłopców.  
 

4. Do każdej z Kadr: Juniorów + Młodzieżowców, Kadetów, Młodzików decyzją Rady Trenerów mogą 

zostać powołane dodatkowe osoby. 
 

5. Każdorazowo skład osobowy wszystkich Kadr musi uzyskać akceptację Wiceprezesa ds. Sportowych,  

a następnie musi być zatwierdzony przez Zarząd W-MZT. 
 

6. Składy osobowe Kadr są ustalane na podstawie list klasyfikacyjnych PZT nr 1, 5 i 10 na kolejne Okresy: 

• Okres I -   od 01 stycznia do 30 kwietnia, 

• Okres II -   od 01 maja do 30 czerwca, 

• Okres III -   od 01 października do 31 grudnia. 
 

7. Członkowie Kadr mają prawo do uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych mających na celu 
przygotowanie się do turniejów ATP, WTA, ITF, ETA, OTK i WTK oraz do Mistrzostw Polski i do letniej 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
 

8. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, które zostały zakwalifikowane do Kadry Młodzików (U12 + 

PIT10 + PIT9) i które mają zamiar uczestniczyć w jej treningach, mają obowiązek podpisania Umowy     

z W-MZT.  
 

9. Członkowie Kadr mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych w terminach 

uzgodnionych z trenerem prowadzącym. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność może 

spowodować wykluczenie z Kadry.   
 

10. Członkowie Kadr mają obowiązek uczestniczenia w testach sprawnościowych organizowanych przez 

W-MZT. 
 

11. Składki za udział w zajęciach Kadry (U12 + PIT10 + PIT9) rodzice są zobowiązani, zgodnie z Umową, 
do wpłacania na konto W-MZT - nr  30 2490 0005 0000 4530 5082 0655 - w terminie do 7 dnia danego 
miesiąca z góry z adnotacją: imię i nazwisko dziecka + składka za miesiąc ... . 
 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku. 
 


