WYTYCZNE POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO
DO PROWADZENIA WSPÓŁZAWODNICTWA
W RAMACH PROGRAMU „TENIS 10” W ROKU 2018

wymiary
wysokośd siatki
Kort

kara serwisowe

nawierzchnia
Piłka

Serwis

POZIOM
NIEBIESKI₁)

POZIOM
CZERWONY

POZIOM
POMARAOCZOWY

POZIOM
ZIELONY

Kort niebieski
8,23 x 5m
60-80 cm
Decyzja organizatora
wcześniej podana w
komunikacie
turniejowym
Dopuszczalne jest
rozgrywanie turnieju
na różnych
nawierzchniach
Gąbczasta₂)
Dowolny z powietrza,
dopuszczalny po
koźle,
dopuszczalny błąd
stóp: wejście jedną
nogą w kort.

Kort czerwony
10,97 x 5,5 m
80 cm
Tak

Kort pomaraoczowy
wąski 18 x 6,5 m
80-91,4 cm
Tak

Kort pełnowymiarowy
23,77 x 8,23 m
91,4 cm
Tak

Dziewczynki grają
razem z chłopcami.

System rozgrywek

Punktacja

Sędziowanie

System ostrzeżeo

System grupowy lub
mieszany
min. 3 mecze.

Dopuszczalne jest rozgrywanie turnieju na różnych nawierzchniach:
oddzielnie chłopców i dziewczynek.
Czerwona

Pomaraoczowa

Zielona

Dowolny z powietrza,
dopuszczalny
po koźle.

Dowolny
z powietrza.

Dowolny
z powietrza

Oddzielny turniej dla
dziewczynek i
chłopców₃)

Oddzielny turniej dla
dziewczynek i
chłopców₄)

System grupowy,
pucharowy
lub mieszany
min. 2 mecze.

System grupowy,
pucharowy lub
mieszany
min. 2 mecze.

– system NO-AD

Uwaga: gra podwójna
– system NO-AD

Dziewczynki grają
razem z chłopcami.
Dopuszczalna
organizacja
oddzielnych turniejów
dla dziewczynek i
chłopców.

System grupowy lub
mieszany
min. 3 mecze.
Organizator ma obowiązek szczegółowego przedstawienia zasad rozgrywania turniejów przed
rozpoczęciem pierwszych meczów.
2 sety do 4 gemów
1 set do 4 gemów
(przy 3/3 tiebreak do 7
1 tiebreak do 10
(przy 3/3 tiebreak do
z przewagą 2 pkt.)
(przewaga 2 pkt.) lub
7z
1 tiebreak do 7 pkt.
decydujący
trzeci set
do dwóch wygranych
przewagą 2 pkt.)
(przewaga 2 pkt.)
tiebreak
do
10 z
tiebreaków do 7 pkt.
przewagą 2 pkt.
Uwaga: gra podwójna
(z przewagą 2 pkt.)

„Sędzia Tenis 10”₅) na
„Sędzia Tenis 10” na
„Sędzia Tenis 10” na
„Sędzia Tenis 10”
każdym korcie –
każdym korcie –
każdym korcie –
strefowy (maksymalna
sędziowanie
sędziowanie
sędziowanie
liczba kortów w strefie
„aktywne”, tzn.
„aktywne”, tzn. głośne
„aktywne”, tzn.
3) lub sędzia na
głośne informowanie
informowanie o
głośne informowanie
każdym korcie.
o aktualnym wyniku.
aktualnym wyniku.
o aktualnym wyniku.
„Sędziowie Tenis 10” mają prawo przyznania ostrzeżeo w następujących przypadkach:
nadużywanie sprzętu przez zawodnika (np. rzucanie rakietą), używanie wulgarnych słów,
nieprzestrzeganie zasad fair play, niedozwolone zachowanie opiekunów zawodników (np.
udzielanie rad, wykrzykiwanie komend, komentowanie).
Gradacja kar: 1) pierwsze ostrzeżenie, 2) drugie i każde kolejne ostrzeżenie - utrata punktu.
W szczególnych przypadkach organizator ma prawo wykluczyd zawodnika z turnieju. 6)

Kibicowanie
Roczniki w sezonie 2018

Rodzice/ trenerzy/ opiekunowie dzieci w trakcie trwania meczów swoich podopiecznych powinni
przebywad w strefie poza kortem wyznaczonej przez organizatorów. Głośne zachowanie
(wykrzykiwanie komend, komentarze, podpowiedzi) podczas meczów jest zabronione!
2012 i młodsi
2010-2011
2009
2008

Objaśnienia do tabeli:
1) POZIOM NIEBIESKI - Sugerowane jest, aby turnieje/imprezy tenisowe dla dzieci w kategorii niebieskiej zawierały
elementy:
- gier i zabaw ruchowych,
- zadao paratenisowych i tenisowych zorientowanych na współpracę (np. najdłuższa wymiana),
- mini-turnieju tenisowego.
Turnieje/imprezy w kategorii niebieskiej mają za zadanie wprowadzenie dzieci do tenisa i nie muszą kooczyd się
wyłonieniem zwycięzcy.
2) Piłka gąbczasta - średnica 7 - 8 cm, nisko odbijająca się (upuszczona z wysokości 2,54 m odbija się na wysokośd ok. 80
- 90 cm).
3, 4) Oddzielne turnieje dla dziewczynek i chłopców - W przypadku uczestnictwa w turnieju mniejszej liczby dzieci
jednej z płci niż 6, dopuszczalne jest organizowanie turniejów, w których dziewczynki rywalizują razem z chłopcami.
5) „Sędzia Tenis 10” – starszy zawodnik – min. 14 lat, animator, instruktor, trener, amator, sędzia PZT, rodzic dziecka
niebiorącego udział w danym meczu ani rodzic dziecka z danej grupy rozgrywkowej. Za prawidłową pracę sędziów i
znajomośd przepisów odpowiedzialnośd ponosi organizator turnieju.
6) Za szczególny przypadek uważa się zarówno nie reagowanie na ostrzeżenia „Sędziego Tenis 10” jak i jednorazowe,
poważne wykroczenie.

1. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU DZIECI W TURNIEJACH:
 Każde dziecko może brad udział w swojej kategorii wiekowej lub maksymalnie o jeden poziom wyżej.
 W danym turnieju dziecko może brad udział tylko w jednej kategorii wiekowej jednego dnia.
 W szczególnych przypadkach udział dziecka w kategorii wyższej niż o jeden poziom musi byd
uprzednio zatwierdzony przez Zespół Metodyczny „Tenis 10”. Zatwierdzenie odbywa się po
przesłaniu odpowiednio uargumentowanego wniosku (w terminie minimum 14 dni przed
rozpoczęciem turnieju) na adres: tenis10@pzt.pl.
 W turniejach „Tenis 10” mogą brad udział jedynie dzieci z aktualną licencją „Tenis 10”, którą można
uzyskad wypełniając formularz na stronie: http://tenis10.pl/rejestracja/
 Dzieci chcące zagrad w turnieju „Tenis 10” muszą byd do niego zgłoszone się poprzez zalogowanie
się na portal https://portal.pzt.pl/, wybranie danego turnieju i odpowiedniej kategorii (niebieska,
czerwona, pomaraoczowa, 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 wejśd przez login swojego
dziecka i odhaczyd zgody w związku ze zmianami związanymi z RODO).
2. SEZON TURNIEJOWY 2018
Sezon turniejowy trwa od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.
3. PROCEDURA ZGŁASZANIA TURNIEJÓW „TENIS 10”:
 Zgłoszeo mogą dokonywad tylko kluby LICENCJONOWANE w PZT.
 Zgłaszanie turniejów „Tenis 10” do kalendarza WZT odbywa się poprzez wypełnienie aplikacji
opracowanej przez Wojewódzki Związek Tenisowy.
 Po turnieju organizator powinien przesład krótką informację oraz zdjęcia z turnieju na adres
tenis10@pzt.pl w celu umieszczenia ich na stronie internetowej PZT w sekcji „aktualności” oraz 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).





Zgłoszenie turnieju następuje przez system TPO nie później niż 14 dni przed terminem. Turnieje nie
zgłoszone do kalendarza „Tenis 10” nie będą brane pod uwagę i nie będą zaliczane do konkursu „Klub
Roku Tenis 10”.
Dla województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego obowiązuje procedura zgłaszania
turniejów zawarta w Regulaminach turniejowych tych Wojewódzkich Związków Tenisowych.
Po zakooczonym turnieju, organizator zobowiązany jest umieścid wyniki w systemie Tenis Polski
Online w terminie do 14 dni od dnia zakooczenia turnieju. Po upływie tego terminu, turniej z
nieuzupełnionymi wynikami nie będzie wliczony do punktacji konkursu „Klub Roku Tenis 10”.

4. Nieprzestrzeganie wytycznych Polskiego Związku Tenisowego do prowadzenia współzawodnictwa w
ramach programu „Tenis 10”:
Niestosowanie się do w/w wytycznych Polskiego Związku Tenisowego może skutkowad brakiem możliwości
organizacji turniejów „Tenis 10” w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości/ pytao związanych z
organizacją turnieju rekomendowana jest konsultacja organizatora z koordynatorem programu w PZT.

5. BADANIA LEKARSKIE:
Ze względu na fakt, że program „Tenis 10” jest programem upowszechniania sportu, dzieci mogą byd
dopuszczane do turniejów na podstawie zaznaczonego przez rodziców oświadczenia składanego w momencie
zakładania dziecku licencji „Tenis 10” na stronie internetowej: http://tenis10.pl/rejestracja/ .

