PROGRAM
Polskiego Związku Tenisowego
„Fed Cup Future”

Polski Związek Tenisowy z przyjemnością prezentuje Państwu Program „ Fed Cup Future”,
przeznaczony dla najlepszych polskich tenisistek U16, U18 i U21.
Założeniem Programu jest utworzenie grupy zawodniczek, które poprzez uczestnictwo w cyklu
ITF Juniors, udziale w turniejach juniorskich Wielkiego Szlema oraz w turniejach ITF Pro Circuit i WTA
Tour, w niedalekiej przyszłości będą tworzyć bezpośrednie zaplecze seniorskiej Kadry Narodowej Fed
Cup, a później same będą uczestniczkami tych prestiżowych rozgrywek. Wierzymy, że doświadczenie
wynikające z uczestnictwa w Programie pomoże zawodniczkom osiągać w przyszłości sukcesy
w seniorskiej karierze.

1.

Filozofia Programu „Fed Cup Future”

Założenia Programu „Fed Cup Future”:
o

maksymalna indywidualizacja rozwoju zawodniczki

o

ścisła współpraca z Trenerem Prowadzącym zawodniczki lub osobą pełniącą taką rolę

o

elastyczność w układaniu kalendarza Akcji Szkoleniowych

o

elastyczność w doborze rodzaju Akcji Szkoleniowych

Maksymalna indywidualizacja rozwoju zawodniczki
Polski Związek Tenisowy jest świadomy, że najważniejszą rolę w rozwoju młodej zawodniczki
spełnia Trener Prowadzący i to on powinien podejmować wszystkie decyzje, jednocześnie biorąc za
nie odpowiedzialność. Dlatego to Trener Koordynator będzie miał za zadanie dostosować Program
„Fed Cup Future” do indywidualnych potrzeb zawodniczki.

Ścisła współpraca z Trenerem Prowadzącym Zawodniczki lub osobą pełniącą taką rolę
W tym obszarze Trener Koordynator Programu dostosuje sposób współpracy i wymiany
informacji z Trenerem Prowadzącym i zawodniczką zgodnie z ich potrzebami. Sztab szkoleniowy PZT
oraz zespół ekspertów współpracujących z PZT, będzie starał się pomóc zawodniczce i Trenerowi
Prowadzącemu w planowaniu procesu treningowego oraz w układaniu planów startowych.

Elastyczność w układaniu kalendarza Akcji Szkoleniowych
Każda zawodniczka będzie miała możliwość realizacji swojego indywidualnego Planu Startowego
i Treningowego poprzez dofinansowanie grupowych bądź indywidualnych wyjazdów turniejowych,
wynikających z potwierdzonego zakwalifikowania się do danej imprezy na podstawie Acceptance List.

Elastyczność w doborze rodzaju Akcji Szkoleniowych
Program „Fed Cup Future” obejmuje trzy obszary działania szkoleniowego, z których zawodniczki
będą mogły skorzystać:
o

„Tour”
Wyjazdowa część Programu „Fed Cup Future”, która ma na celu wsparcie logistyczne
i trenerskie (wyjazd grupowy) lub finansowe (wyjazd indywidualny) zawodniczek w wieku od
15 do 21 lat w turniejach ITF Juniors, ITF Pro Circuit i WTA Tour. Celem Akcji wyjazdowej jest
umożliwienie zdobycia punktów ITF Junior World Ranking, pozwalających na start
w turniejach juniorskich Wielkiego Szlema, a w turniejach ITF Pro Circuit i WTA Tour punktów do rankingu WTA.

o

Organizacja i prowadzenie Zgrupowań Przedstartowych i Konsultacji Szkoleniowych
Zadaniem tych akcji będzie podniesienie poziomu sportowego, ustabilizowanie formy
i bezpośrednie przygotowanie do startów w turnieju za pomocą treningu wybranych sytuacji
meczowych oraz rozgrywaniu meczów kontrolnych.
W Zgrupowaniach i Konsultacjach mogą brać udział wszystkie zawodniczki zakwalifikowane
do Programu, a także mogą zostać powołane przez Trenera Koordynatora zawodniczki spoza
Programu, prezentujące odpowiedni poziom sportowy.

o

Motoryczny Obóz Przygotowawczy
Trener Koordynator Programu, po zasięgnięciu opinii Trenerów Prowadzących, po letnim
sezonie startowym może na przełomie września i października zorganizować Obóz
Przygotowawczy dla zawodniczek biorących udział w Programie.

2.
Zasady kwalifikacji, powołania i regulaminy Programu „Fed Cup Future”
Polski Związek Tenisowy powołuje zawodniczki do Programu „Fed Cup Future” dwa razy w roku:
o

do 15 stycznia – do Akcji Wiosna, trwającej od stycznia do końca czerwca

o

do 15 lipca – do Akcji Jesień, trwającej od lipca do końca grudnia

Zasady kwalifikacji i powołań do Programu „Fed Cup Future”
Polski Związek Tenisowy, najpóźniej na 4 miesiące przed startem kolejnej Akcji Programu,
publikuje komunikat dotyczący spełnienia minimów rankingowych ITF Juniors i WTA Tour,
pozwalających na zakwalifikowanie się do Programu „Fed Cup Future”.

Do Programu „Fed Cup Future” (Akcja Jesień) kwalifikują się również:
o

singlowe Letnie Mistrzynie Polski U16 i U18

Ponadto Dział Sportu może powołać, przy pomocy „dzikiej karty”, zawodniczkę, która
charakteryzuje się wysokim poziomem sportowym.
Zawodniczka, która po absencji spowodowanej kontuzją wraca do startów, może otrzymać
„dziką kartę” do Programu w dowolnym momencie trwania Akcji Wiosna czy Akcji Jesień.
Zawodniczka, która w trakcie trwania Akcji Programu osiąga wybitny wynik sportowy, również
może otrzymać „dziką kartę” do Programu w dowolnym momencie Akcji Wiosna czy Akcji Jesień.

Dodatkowe warunki udziału w Programie „Fed Cup Future”
o

Każda zawodniczka zakwalifikowana lub powołana do Programu ma obowiązek uczestnictwa
w Letnich Mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej. W wyjątkowych sytuacjach
zawodniczka prezentująca bardzo wysoki poziom sportowy lub zawodniczka osiągająca
wybitne wyniki w imprezach poprzedzających mistrzostwa Polski, może zostać zwolniona
z tego obowiązku. Decyzję podejmuje Trener Koordynator Programu po konsultacji z Szefem
Wyszkolenia PZT.

o

Każda

zawodniczka

reprezentowania

zakwalifikowana

Polski

w

lub

powołana

międzynarodowych

do

Programu

imprezach

ma

obowiązek

mistrzowskich

(dotyczy

zawodniczek, które dostały oficjalne powołanie).
o

Przy kwalifikacji zawodniczek U18 brany jest pod uwagę jedynie ranking ITF Juniors.

W Programie „Fed Cup Future” stworzone zostały trzy Teamy:
o

TEAM „ITF TOUR” – obejmie wszystkie zawodniczki, których miejsce w rankingu ITF Juniors
mieści się w przedziale 200–900 oraz te zawodniczki, które zakwalifikowały się do Programu
tylko jako Letnie Mistrzynie Polski. Dostaną one pomoc finansową i logistyczną podczas
startów w wybranych turniejach ITF przez 6 miesięcy (Akcja Wiosna lub Akcja Jesień). Ma to

na celu zgromadzenie wystarczającej liczby punktów do zakwalifikowania się w przyszłości do
turniejów Junior Grand Slam. Liczba turniejów, kwoty przeznaczone na poszczególne starty
oraz dodatkowe zasady, podawane będą w osobnym komunikacie przed poszczególną Akcją.
o

TEAM „JUNIOR GRAND SLAM” – będzie obejmował wszystkie zawodniczki zajmujące
pozycję TOP200 w rankingu ITF Juniors. Dostaną one pomoc finansową i logistyczną
podczas startów w wybranych turniejach ITF Juniors przez 6 miesięcy (Akcja Wiosna lub
Akcja Jesień). Ma to na celu ostateczne zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów
potrzebnych do zakwalifikowania się do turniejów głównych Junior Grand Slam. Dodatkowo
w przypadku zakwalifikowania się do turnieju głównego Junior Grand Slam otrzymają
dofinansowanie całego wyjazdu na ten turniej i na start poprzedzający turniej Wielkiego
Szlema. Zawodniczka będąca w tym Teamie może uzyskać zgodę Trenera Koordynatora
Programu na przeznaczenie części swojej puli dedykowanych turniejów na turnieje ITF Pro
Circuit i próbę zdobycia pierwszych punktów WTA Tour. Liczba turniejów, kwoty
przeznaczone na poszczególne starty oraz dodatkowe zasady, podawane będą w osobnym
komunikacie przed poszczególną Akcją.

o

TEAM „PRO CIRCUIT” – obejmie zawodniczki pomiędzy 19 a 21 rokiem życia. Dostaną one
wsparcie finansowe i logistyczne podczas startów w wybranych turniejach ITF Pro Circuit
i WTA Tour w ciągu 6 miesięcy (Akcja Wiosna lub Akcja Jesień). Liczba turniejów, kwoty
przeznaczone na poszczególne starty oraz dodatkowe zasady, podawane będą w osobnym
komunikacie przed poszczególną Akcją.

Zawodniczka powołana do Programu „Fed Cup Future” z „dziką kartą” zależnie od poziomu
sportowego może zostać zakwalifikowana do każdego z Teamów.

W wyjątkowych sytuacjach, które pojawiły się w trakcie trwania Akcji Wiosna lub Akcji Jesień,
a związanych z racjonalnym rozwojem sportowym zawodniczki, może ona zostać przesunięta do
Teamu „GRAND SLAM” lub „PRO CIRCUIT”.

3.
Terminy i wymagane deklaracje w Programie „Fed Cup Future”
Wszystkie zawodniczki chętne do udziału w Programie „Fed Cup Future”, po zakwalifikowaniu się
lub powołaniu, proszone są o przesłanie na adres e-mail: weymann@pzt.pl, w terminie podanym
w szczegółowym komunikacie, dotyczącym określonej Akcji Programu, następujących dokumentów
i informacji:
o

planu startów na okres najbliższych 3 miesięcy, który oprócz wyszczególnionych startów
powinien zawierać periodyzację treningu i podział na okresy przygotowawcze, startowe
i przejściowe. Po upływie 3 miesięcy, należy przesłać plan startów uzupełniony do końca Akcji
Programu.

o

podstawowych danych informacyjnych zawodniczki

o

przedstawienia
Prowadzącego

opinii

i

charakterystyki

(Klubowego)

w

formie

zawodniczki,

przygotowanej

elektronicznej

(tylko

przez

dla

Trenera

zawodniczek

zakwalifikowanych lub powołanych po raz pierwszy)
o

podpisania Deklaracji Przystąpienia do Programu

o

skanu aktualnej Karty Zdrowia

Ponadto zawodniczki proszone są o:
o

przekazanie podpisanego przez rodziców lub opiekunów upoważnienia „Parent Declaration” –
dla trenerów sprawujących opiekę nad uczestniczkami Programu bezpośrednio przed
grupowym wyjazdem na turniej

o

posiadanie tzw. „kieszonkowego” na indywidualne potrzeby, m.in. naciąganie rakiet, wpisowe,
itp.

W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt e-mail: weymann@pzt.pl lub telefoniczny:
+48 506 020 104.

Ze sportowym pozdrowieniem

Dział Sportu PZT
oraz Mikołaj Weymann
Trener Koordynator żeńskich kadr narodowych U16 i U18
i Programu „Fed Cup Future”

