Regulamin przyznawania „dzikich kart”
dot. turniejów ITF Juniors, Tennis Europe, ITF Pro Circuit rozgrywanych w Polsce
oraz Mistrzostw Polski i turniejów OTK

1.
2.

„Dzikie karty” są dostępne dla licencjonowanych zawodników Polskiego Związku Tenisowego.

„Dzikie karty” umożliwiają rywalizację w turniejach Polskiego Związku Tenisowego, Tennis Europe oraz
Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) zawodniczkom i zawodnikom, którzy bazując na swoim
aktualnym rankingu nie są w stanie dostać się do konkretnego turnieju.
3. Liczba „dzikich kart”, które są dostępne w każdym turnieju nie jest stała i jest określana przez PZT, TE
lub ITF.
4. Istnieją trzy rodzaje „dzikich kart” dostępnych na turniejach:
• przyznawane przez Polski Związek Tenisowy;
• przyznawane przez Dyrektora Turnieju;
• przyznawane za zwycięstwo w „turnieju o dzikie karty” (warunkiem zorganizowania „turnieju
o dzikie karty” z puli PZT, jest uzgodnienie formuły turnieju z Działem Sportu PZT).
5. „Dzika karta” wygrana podczas „turnieju o dzikie karty” lub przyznana przez PZT, nie może być
przekazana innej osobie.
6. W przypadku „dzikich kart” będących w dyspozycji Polskiego Związku Tenisowego, wnioski należy
składać poprzez aplikację on-line: http://www.pzt.pl/WildCardApplication.aspx. Aplikacje przesyłane emailem nie będą przyjmowane.
7. Polski Związek Tenisowy zastrzega sobie prawo do powiadamiania zawodników tylko w przypadku
decyzji pozytywnej.
8. Ostateczny termin składania aplikacji: zgodny z terminem odwołań z danego turnieju.
9. „Dzikie karty” są dostępne dla wszystkich kategorii wiekowych Polskiego Związku Tenisowego.
10. PZT nie będzie rozpatrywał wniosków o przyznanie „dzikiej karty” złożonych przez
zawodnika/zawodniczkę zawieszonego przez WZT, PZT, TE, ITF, WTA, ATP.
11. O „dziką kartę” do turnieju głównego mogą ubiegać się jedynie zawodnicy i zawodniczki, którzy
w ustalonym terminie (tj. "Termin zgłoszeń" lub "Entry deadline") wysłali zgłoszenie na turniej.
W wyjątkowych przypadkach PZT może przyznać „dziką kartę” do turnieju eliminacyjnego zawodnikom,
którzy nie zgłosili się na turniej w wyznaczonym terminie.
12. „Dzikie karty” w Polskim Związku Tenisowym przyznawane są na podstawie „decyzji eksperckiej”
Działu Sportu PZT. „Decyzja ekspercka” jest to decyzja Działu Sportu Polskiego Związku Tenisowego,
oparta o różnorodne kryteria:
a. rankingi,
b. wyniki w turniejach (w szczególności w imprezach międzynarodowych i mistrzowskich),
c. wyniki bezpośrednich pojedynków pomiędzy zawodnikami aplikującymi o „dzikie karty”,
d. obecność i postawa na konsultacjach oraz zgrupowaniach PZT,
e. wiek zawodnika,
f. inne istotne zagadnienia.
Termin decyzji: nie później niż 3 dni przed weryfikacją do turnieju.
„Dzikie karty” w dyspozycji Dyrektora Turnieju:
Polski Związek Tenisowy nie ma wpływu na to komu przyznane zostaną „dzikie karty” będące w dyspozycji
organizatora turnieju. Zawodnicy zobligowani są do aplikowania o „dzikie karty” bezpośrednio do Dyrektora
danego turnieju. W celu ustalenia dostępności „dzikich kart” oraz procedury zgłoszeniowej także należy
kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem danego turnieju.

