Regulamin Finansowy Polskiego Związku Tenisowego na 2018 rok.
Zatwierdzony przez Zarząd w dniu 22 grudnia 2017 roku z póź.zm.
Obowiązuje od dn. 01.01.2018 r.
I.

CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE i WSPIERAJĄCE



SKŁADKA CZŁONKOWSKA ROCZNA
Kluby sportowe (Art. 3 Ustawy o sporcie)

Wysokość opłaty



Uczniowskie Kluby Sportowe

200,00 zł



Kluby Tenisa na Wózkach

200,00 zł



Członkowie wspierający

400,00 zł

400,00 zł

Składka uprawnia do:
- dostępu do zintegrowanego systemu informatycznego Tenis Polski Online (TPO)
- pierwszeństwa w zakupie biletów na mecze Davis Cup i Fed Cup organizowane w Polsce
Uwaga:
Opłaty składek członkowskich wnosi się do PZT. PZT przekazuje 50% wpłaty odpowiednim WZT.

II.

LICENCJE

1. Licencje indywidualne
Lp.

RODZAJ
LICENCJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY


1.

KLUBOWA




2.

ZAWODNICZA
PZT

Kluby tenisowe (członkowie
zwyczajni i wspierający): 200,00 zł
Kluby tenisowe (podmioty
bez osobowości prawnej,
które nie są członkami
wspierającymi PZT): 400,00 zł
Kluby TnW - 200,00 zł




UKS - 100,00 zł
Zawodnik zrzeszony
120,00 zł



Zawodnik niezrzeszony
360,00 zł

SZCZEGÓŁY
Obowiązuje przez okres 1 roku kalendarzowego tj.
od 1 stycznia do 31 grudnia
Opłaty nie wnosi się w przypadku:
 uregulowania składki członkowskiej do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego okres
ważności licencji.
 przyjęcia klubu w poczet członków PZT w
trakcie roku i wniesienia składki
członkowskiej za dany rok

Obowiązuje przez okres 1 roku kalendarzowego tj.
od 1 stycznia do 31 grudnia.
Uprawnia do:
 Dostępu do zintegrowanego systemu
informatycznego TPO
 Udziału we współzawodnictwie PZT
 Pierwszeństwa w zakupie biletów na
mecze Davis Cup i Fed Cup
organizowane w Polsce
PZT przekazuje 40,00 zł opłaty za licencję
zawodnika zrzeszonego do odpowiedniego WZT

3.

ZAWODNICZA
SiA






Studenci do 26 r.ż. - 55,00 zł
Seniorzy po.60r.ż. - 55,00 zł
Pakiet rodzinny (min. trzy
osoby) - 50,00 zł za os.
Pozostali - 65,00 zł

Obowiązuje przez okres 1 roku kalendarzowego tj.
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Uprawnia do:
 Dostępu do zintegrowanego systemu
informatycznego TPO
 Udziału we współzawodnictwie SiA PZT
 Pierwszeństwa w zakupie biletów na
mecze Davis Cup i Fed Cup
organizowane w Polsce
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bezpłatna

4.

SUPER
SENIORA

5.

JEDNORAZOWA
SiA

Uzależniona od rangi turnieju:
 Ranga 1 i 2 - 50,00 zł
 Ranga 3 - 30,00 zł
 Ranga 4 i 5 - 20,00 zł

6.

TENIS 10

0,00 zł

Obowiązuje bezterminowo. Przeznaczona dla
zawodników startujących w kat. +80 i +85
Uprawnia do:
 Dostępu do zintegrowanego systemu
informatycznego TPO
 Udziału we współzawodnictwie SiA PZT
 Pierwszeństwa w zakupie biletów na
mecze Davis Cup i Fed Cup
organizowane w Polsce
Przeznaczona dla zawodników startujących w
turniejach zgłoszonych do kalendarza SiA, nie
posiadających licencji SiA.
Uprawnia do:
 Udziału w turnieju SiA
Organizator zobowiązany jest do przekazania na
konto PZT 50% wartości licencji jednorazowych
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od
zakończenia turnieju.
Obowiązuje do 31 grudnia roku, w którym dziecko
kończy 10 lat.
Uprawnia do:
 Dostępu do zintegrowanego systemu
informatycznego TPO
 Udziału w turniejach Tenis 10
 Pierwszeństwa w zakupie biletów na
mecze Davis Cup i Fed Cup
organizowane w Polsce
Nie uprawnia do udziału w turniejach WTK, OTK
i MP.

7.

TRENERZY i
INSTRUKTORZY
(LTT)

8.

DYREKTORZY
TURNIEJÓW PZT

9.

SĘDZIOWIE



Animator, instruktor, trener 100,00 zł



300,00 zł



Regionalny - 80,00 zł



Związkowy - 120,00 zł

Uprawnia do:
 Dostępu do zintegrowanego systemu
informatycznego TPO
 Pierwszeństwa w zakupie biletów na
mecze Davis Cup i Fed Cup
organizowane w Polsce
 Zniżki w programie lojalnościowym LTT
Obowiązuje przez 2 lata tj. od 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2019 r.
Uprawnia do:
 Dostępu do zintegrowanego systemu
informatycznego TPO
 Pierwszeństwa w zakupie biletów na
mecze Davis Cup i Fed Cup
organizowane w Polsce
Obowiązuje przez okres 1 roku kalendarzowego tj.
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Uprawnia do:
 Dostępu do zintegrowanego systemu
informatycznego TPO
 Pierwszeństwa w zakupie biletów na
mecze Davis Cup i Fed Cup
organizowane w Polsce
Opłatę wnosi się na rachunek Kolegium Sędziów
PZT nr 87 1600 1374 0003 0057 6053 3151, tytułem
„Licencja sędziowska 2018 imię i nazwisko”

Uwagi:
1. Opłaty za ww. licencje dokonuje się za pośrednictwem systemu Tenis Polski On-Line na stronie portal.pzt.pl lub
przelewem na rachunek opłat statutowych PZT.
2. Koszt wystawienia duplikatu licencji: Tenis10, LTT, Dyrektorów Turniejów PZT wynosi 20,00 zł
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III.

OPŁATY

1. Opłaty za organizację turniejów PZT
Sezon letni
10% od sumy
wpisowego

Licencja za organizację turniejów ogólnopolskich

Sezon zimowy
5% od sumy
wpisowego

Uwaga:
50% ww. opłaty licencyjnej Organizator przekazuje do odpowiedniego WZT w terminie 7 dni po zakończeniu
turnieju, pozostałe 50% opłaty zostaje u Organizatora.

2. Opłata za wykupienie tytułu
TYTUŁ
„Międzynarodowe Mistrzostwa Polski” lub
„Polish Open” *

WYSOKOŚĆ OPŁATY
minimum 10.000 zł
corocznie Zarząd przeprowadza
konkurs ofert w terminie do
31 stycznia na dany rok

TERMIN WPŁATY
7 dni po podpisaniu
umowy z PZT

* dotyczy turniejów zawodowych: ITF Men’s Circuit, ITF Women’s Circuit, ATP Challanger, ATP i WTA

3. Opłata za organizację turniejów międzynarodowych w Polsce we wszystkich kategoriach
wiekowych, tzw. „Sanction Fee”
WYSOKOŚĆ OPŁATY
wys. opłat zgodnie z obowiązującymi regulaminami
międzynarodowymi

TERMIN WPŁATY
w momencie złożenia aplikacji

4. Opłaty za rozgrywki drużynowe
RODZAJ OPŁATY
Opłata klubowa za udział
w DMP

Opłata za licencję dla
zawodnika wypożyczonego
do rozgrywek DMP

WYSOKOŚĆ OPŁATY TERMIN WPŁATY

kobiet i mężczyzn

400,00 zł

młodzieżowych

220,00 zł

tenisa na wózkach

120,00 zł

młodzieżowych, w
tenisie na wózkach

150,00 zł

kobiet i mężczyzn

250,00 zł

Potwierdzenie zawodnika zagranicznego do
rozgrywek drużynowych

1.000,00 zł

w terminie zgłoszeń do
rozgrywek
w terminie zgłoszeń do
rozgrywek
w terminie zgłoszeń do
rozgrywek
w terminie zgłoszeń do
rozgrywek
w terminie zgłoszeń do
rozgrywek
w terminie zgłoszeń do
rozgrywek
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5. Opłaty porządkowo-organizacyjne dla zawodników
RODZAJ OPŁATY
Opłaty dla wszystkich kat. wiekowych za:




WYSOKOŚĆ OPŁATY

zbyt późne wycofanie się zawodnika z turnieju lub
nieprzystąpienie do meczu bądź dyskwalifikacja z
powodu spóźnienia się na mecz

150,00 zł

brak wycofania się z turnieju

300,00 zł

Opłaty za naruszenie kodeksu dot. kobiet i mężczyzn
pow. 18 lat






50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
300,00 zł

Ostrzeżenie
Kara punktu
Kara gema
Dyskwalifikacja
Opłata za niedokończenie meczu bez uzasadnienia
zaznaczonego przez Sędziego Naczelnego jako
walkower (v/o) oraz zachowanie niezgodne z
Kodeksem postępowania zawodnika.

500,00 zł

Opłata za udział w dwóch i więcej turniejach
jednocześnie

500,00 zł

6. Opłaty za kursy instruktorskie/trenerskie
RODZAJ OPŁATY
WYSOKOŚĆ OPŁATY
Opłatę akredytacyjną za zgodę PZT na organizację Kurs animatora 250,00 zł
Kurs instruktorski 500,00 zł
kursu wnosi organizator do PZT w dwóch ratach:
- 50% po złożeniu wniosku i otrzymaniu akredytacji, Kurs trenerski 1.000,00 zł
- 50% po rozpoczęciu kursu
Opłata licencyjna
Uwaga: opłatę do PZT wnosi organizator kursu

Opłata egzaminacyjna
Uwaga: opłatę do PZT wnosi osoba przystępująca do
egzaminu

Kurs animatora 100,00 zł (opłata za licencję za
pierwszy rok)
Pozostałe kursy 150,00 zł (opłata za licencję
trenerską 100,00 zł - za pierwszy rok + opłata
programowa 50,00 zł)
Kurs instruktorski 100,00 zł
Kurs trenerski (wszystkie specjalizacje) 150,00 zł

7. Opłaty za zmianę barw klubowych i statusu zawodnika
ZASADY WYLICZANIA OPŁATY ZA ZMIANĘ BARW KLUBOWYCH:

Wysokość opłaty na rzecz WZT i PZT oraz dotychczasowego klubu zawodnika wnoszonej w związku
ze zmianą barw klubowych (opłatę wnosi klub przejmujący zawodnika lub zawodnik) wylicza się
wg następującej formuły:
[wartość jednego punktu bonusowego] x [liczba punktów bonusowych zawodnika na liście generalnej
z danego roku w tej kategorii wiekowej, w której zawodnik uzyskał najwyższą liczbę bonusów
w momencie zmiany barw klubowych] x 10% (dla zawodnika Tenisa na Wózkach x 5%).




Opłata nie może być niższa niż 100,00 zł.
Opłaty za zmianę barw klubowych wnosi się do PZT, a PZT przekazuje 50% opłaty do
dotychczasowego klubu zawodnika i 25% opłaty do WZT.
Zmiana barw klubowych w ramach licencji Tenis10 jest bezpłatna.

Uwaga: w kategorii kobiet i mężczyzn wartość bonusowa zawodnika określana jest przez wyższą pozycję
zawodnika na liście w grze pojedynczej lub podwójnej.
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Punkty bonusowe przydziela się dla wszystkich kategorii wiekowych wg poniższych zasad:
a) listy:
miejsca 1-10
miejsca 11-50
miejsca 51-100
miejsca 101-200
miejsca 201-300
miejsca 301-400

ATP
500 pkt
400 pkt
360 pkt
220 pkt
180 pkt
160 pkt

b) listy krajowe:
miejsce 1
miejsce 2
miejsca 3-4
miejsce 5-8
miejsca 9-16
miejsca 17-32
miejsca 33-48
miejsca 49-64
miejsca 65-96
miejsca 97-128
miejsca 129-256
miejsca 257 -

WTA
500 pkt
400 pkt
360 pkt
220 pkt
180 pkt
160 pkt

ITF (ITF WCH)
220 pkt
180 pkt
160 pkt
120 pkt

TE
180 pkt
150 pkt

150 pkt
120 pkt
80 pkt
64 pkt
48 pkt
32 pkt
24 pkt
16 pkt
8 pkt
4 pkt
2 pkt
1 pkt

Uwaga: Wartość bonusową zawodnika w pierwszej kolejności określa się na podstawie list światowych,
w drugiej list krajowych.
Przyjmuje się następujące wartości punktów bonusowych do wyliczenia opłaty na rzecz PZT,
dotychczasowego klubu zawodnika i WZT za zmianę barw klubowych:
Definitywna i warunkowa zmiana barw klubowych:
kobiety i mężczyźni pow. 18 l.
400,00 zł za pkt bonusowy
juniorzy, kadeci
150,00 zł za pkt bonusowy
młodzicy, skrzaty, tenis na wózkach
100,00 zł za pkt bonusowy

OPŁATA ZA ZMIANĘ STATUSU ZAWODNIKA:

Opłata za zmianę statusu zawodnika zrzeszonego na niezrzeszonego i odwrotnie jest stała i wynosi 55,00 zł.
Opłata wnoszona jest do PZT.
Dla dziecka z licencją Tenis10 powyższa zmiana jest bezpłatna.
Zmiana statusu zawodnika zrzeszonego na niezrzeszonego w trakcie sezonu wynosi: 55,00 zł + 360,00 zł.
Zmiana statusu zawodnika niezrzeszonego na zrzeszonego w trakcie sezonu wynosi 55,00 zł.
W przypadku zmiany statusu zawodnika zrzeszonego na niezrzeszonego, PZT przekazuje 50 % opłaty do
odpowiedniego WZT.
Uwaga: Opłaty za zmianę barw klubowych lub statusu zawodnika dokonuje się za pośrednictwem systemu
Tenis Polski On-Line na stronie portal.pzt.pl lub przelewem na rachunek główny PZT.
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IV.

WPISOWE

1. Wpisowe do turniejów klasyfikacyjnych (wpłaty pobiera organizator turnieju)
Poniższe stawki dotyczą zgłoszeń w terminie do TPO. W przypadku zgłoszeń po terminie (na
weryfikacji) do poniższych stawek doliczana jest kwota 50% wartości wpisowego.
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO

RODZAJ WPISOWEGO
Wpisowe do turniejów klasyfikacyjnych
PZT - turnieje główne i eliminacyjne
1. Kategorie młodzieżowe:
18 lat, 16 lat, 14 lat, 12 lat, tenis na
wózkach
2. Kobiety i mężczyźni pow. 18 lat
Wpisowe do turniejów w grupach systemem
każdy z każdym z grą o miejsca
1. Kategorie młodzieżowe i tenis na
wózkach

2.

Kobiety i mężczyźni pow. 18 lat

Sezon zimowy

Sezon letni

Zawodnicy zrzeszeni - 80,00 zł
Zawodnicy NST - 120,00 zł

Zawodnicy zrzeszeni - 60,00 zł
Zawodnicy NST - 90,00 zł

Zawodnicy zrzeszeni - 100,00 zł
Zawodnicy NST - 200,00 zł

Zawodnicy zrzeszeni - 80,00 zł
Zawodnicy NST - 120,00 zł

Zawodnicy zrzeszeni - 80,00 zł
t. kwalifikacyjny
o „dzikie karty” - 40,00 zł
Zawodnicy NST - 120,00 zł
t. kwalifikacyjny
o „dzikie karty” - 60,00 zł
100,00 zł

Zawodnicy zrzeszeni - 70,00 zł
t. kwalifikacyjny
o „dzikie karty” - 35,00 zł
Zawodnicy NST - 105,00 zł
t. kwalifikacyjny
o „dzikie karty” - 55,00 zł
80,00 zł

t. kwalifikacyjny
o „dzikie karty” - 50,00 zł

t. kwalifikacyjny
o „dzikie karty” - 40,00 zł

Wpisowe do turniejów młodzieżowych
międzynarodowych (dla zawodników polskich) i tenisa
na wózkach

Zgodnie z regulaminem ITF i TE

2. Wpisowe do turniejów TENIS 10 (wpłaty pobiera organizator turnieju)
Sezon zimowy
Maks. 60,00 zł

Sezon letni
Maks. 50,00 zł

WYSOKOŚĆ OPŁATY

UWAGI

250,00 zł

zwrot kaucji nastąpi
w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia odwołania

Wpisowe do turniejów Tenis 10

V.
LP.
1.

2.

KARY I KAUCJE

RODZAJ OPŁATY
Kaucja przy składaniu protestów, odwołań do
Zarządu PZT zw. ze sprawami regulaminowosportowymi, na odpowiednim formularzu PZT
Wycofanie z zawodów, niestawienie się drużyny
we wszystkich kategoriach wiekowych na
rozgrywki w ramach DMP

3.

Kara dla organizatora za samowolne
podwyższenie wpisowego do turnieju
Uwaga:
Wpłaty wnoszone bezpośrednio do PZT

600,00 zł

w przypadku
nieuregulowania kary
drużyny danego klubu nie
zostaną dopuszczone do
rozgrywek w następnej
edycji

1.000,00 zł

UWAGA:
W przypadku potrzeby wystawienia dokumentu obciążeniowego za opłaty statutowe prosimy powiadomić Dz.
Finansowy Polskiego Związku Tenisowego w terminie do 120 dni od dnia wpłaty.
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VI.

STAWKI SĘDZIOWSKIE

Zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZT w dniu 29.01.2015, 08.12.2015 oraz 20.12.2016
Tabela 1. Stawki ekwiwalentu dla sędziów PZT za pełnienie funkcji na zawodach krajowych.
FUNKCJA

MINIMALNE
UPRAWNIENIA

WYSOKOŚĆ
EKWIWALENTU

Sędzia naczelny

Związkowy Naczelny PZT

250 PLN / dzień

Sędzia główny

Związkowy PZT

160 PLN / dzień

Sędzia liniowy

Liniowy PZT

100 PLN / dzień

OTK,

Sędzia naczelny

Związkowy PZT

160 PLN / dzień

DMP etap międzyregionalny

Sędzia główny

Regionalny PZT

110 PLN / dzień

WTK, MW,
DMP etap wojewódzki

Sędzia naczelny

Regionalny Naczelny PZT

120 PLN / dzień

KATEGORIA
ZAWODÓW
Mistrzostwa Polski,
Supermasters,
DMP etap centralny

Tabela 2. Stawki ekwiwalentu dla sędziów PZT za pełnienie funkcji na zawodach międzynarodowych.
FUNKCJA

MINIMALNE
UPRAWNIENIA

WYSOKOŚĆ
EKWIWALENTU1)2)

ITF Supervisor

ITF Silver Badge

1700 USD / turniej

ITF Bronze Badge

825 USD / turniej

ITF White Badge

550 USD / turniej

Związkowy PZT

180 PLN / dzień

ITF Silver Badge

1100 USD / turniej

ITF Bronze Badge

750 USD / turniej

ITF White Badge

550 USD / turniej

Związkowy PZT

180 PLN / dzień

Sędzia naczelny

ITF White Badge

800 USD / turniej

Sędzia główny

Regionalny PZT

150 PLN / dzień

Sędzia naczelny

ITF White Badge

114 USD / dzień

Sędzia główny

Regionalny PZT

150 PLN / dzień

ITF, ATP, WTA

Sędzia liniowy

Liniowy PZT

120 PLN / dzień

ATP, WTA

Sędzia główny
(dodatkowy)

ITF Bronze Badge

115 USD / dzień

ITF White Badge

70 USD / dzień

KATEGORIA ZAWODÓW

ITF Women’s Circuit $100,000
ITF Women’s Circuit $80,000
ITF Women’s Circuit $60,000

Sędzia główny

ITF Supervisor
ITF Women’s Circuit $25,000
ITF Women’s Circuit $15,000
ITF Men’s Circuit $25,000
ITF Men’s Circuit $15,000

ITF Seniors, Juniors,
Tennis Europe
ITF Wheelchairs, DME

Sędzia główny

DAVIS CUP, FED CUP3)
DC World Group,
World Group Play-Offs

Sędzia główny

DC Zone Group 1

Sędzia główny

DC Zone Group 2

Sędzia główny

Fed Cup World Group,
World Group II

Sędzia główny

Wszystkie kategorie

Szef sędziów

ITF Gold Badge

1825 USD / spotkanie

ITF Silver Badge

1555 USD / spotkanie

ITF Silver Badge

1555 USD / spotkanie

ITF Bronze Badge

1300 USD / spotkanie

ITF Silver Badge

1300 USD / spotkanie

ITF Bronze Badge

1100 USD / spotkanie

ITF Silver Badge

1555 USD / spotkanie

ITF Bronze Badge

1370 USD / spotkanie

ITF White Badge

750 USD / spotkanie
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1) w przypadku stawek wyrażonych w USD - średni kurs dolara z pierwszego poniedziałku turnieju wg tabeli NBP.
2) w przypadku wcześniejszego niż to wynika z desygnacji zakończenia pracy przez sędziego, któremu przysługuje stawka
turniejowa, stosuje się stawkę dniową, rozumianą jako iloraz stawki turniejowej i liczby dni turnieju.
3) za spotkanie uważa się wszystkie mecze rozegrane w ramach jednej rundy.

Warunki pracy sędziów PZT:
1. Powyższe stawki stanową minimalne wynagrodzenie licencjonowanych sędziów PZT.
2. Oprócz ekwiwalentu każdemu sędziemu przysługuje całodzienne wyżywienie
(śniadanie plus dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły) lub dieta jak za delegację
służbową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29.01.2013r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza
granicami kraju.
3. Sędziom przyjezdnym przysługuje ponadto zwrot kosztów podróży na podstawie
biletu autobusowego lub kolejowego drugiej klasy. Organizator może wyrazić zgodę
na wykorzystanie innego środka transportu po wcześniejszym uzgodnieniu warunków
zwrotu kosztów.
4. Sędziom przyjezdnym należy zapewnić zakwaterowanie na noc poprzedzającą dzień
rozpoczęcia ich pracy. Sędziemu naczelnemu oraz sędziom o uprawnieniach Bronze
Badge i wyższych na zawodach międzynarodowych, w miarę możliwości należy
zapewnić pokój jednoosobowy.
5. Wypłata wynagrodzenia i innych należności pieniężnych winna nastąpić najpóźniej
w dniu zakończenia turnieju lub pracy sędziego. Wypłata winna nastąpić w gotówce,
możliwa jest inna forma rozliczenia po wcześniejszym uzgodnieniu z sędzią jednak
nie później niż 7 dni od zakończenia turnieju.
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