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KOMUNIKAT

W dniu 22 kwietnia 2014 roku Komisja ds. Przetargów i Konkursów PZT rozstrzygnęła Konkurs
na Oficjalną Piłkę Polskiego Związku Tenisowego, która będzie obowiązywała w latach 20142016. W drodze oceny nadesłanych ofert podjęta została decyzja o wyborze piłki jednego
producenta, która uzyskała tytuł „Oficjalnej Piłki Polskiego Związku Tenisowego”.
Decyzją Komisji ds. Przetargów i Konkursów Oficjalną Piłką Polskiego Związku Tenisowego
została piłka marki Tretorn, której wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest firma
„Sprzęt Tenisowy Ireneusz Maciocha” ze Szczecina. Piłka Tretorn otrzymała tytuł „Oficjalnej Piłki
Polskiego Związku Tenisowego na lata 2014 – 2016”.
Informujemy, ze Polski Związek Tenisowy ustalił z firmą „Sprzęt Tenisowy Ireneusz Maciocha”
oficjalnym dystrybutorem piłek TRETORN w Polsce gwarantowane ceny piłek dla
licencjonowanych klubów PZT, niezmienne w okresie obowiązywania umowy (zgodnie
z zapisami w umowie tylko w przypadku zmiany kursu USD powyżej 5% od średniej kursu NBP
w momencie jej podpisania 1 USD = 3,057 (16.06.2014) cena piłek może wzrosnąć
proporcjonalnie).
Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 listopada 2014 roku w związku ze znacznym wzrostem
kursu średniego USD w stosunku do PLN zostały proporcjonalnie podniesione ceny oferowanych
piłek. Średni kurs USD z 30.10.2014 roku - 3,3459 zł. Wzrost kursu wyniósł: 3,3459/3,057*100100= 9,45%. Nowelizacja cen piłek w stosunku do kursu walut będzie się zmieniała co kwartał.

W związku z tym nowe ceny piłek przedstawiają się następująco:
 Piłki dla celów turniejowych dla licencjonowanych klubów PZT:
 piłka Tretorn Tournament – 3,28 zł brutto/szt
 piłka Tretorn Series+ Control – 4,10 zł brutto/szt
 Piłki dla celów szkoleniowych dla licencjonowanych klubów PZT:


piłka Tretorn Tournament – 4,92 zł brutto/szt



piłka Tretorn Series+ Control – 5,47 zł brutto/szt

Na kluby zostaną nałożone ograniczenia dotyczące liczby zakupywanych piłek z przeznaczeniem
na cele szkoleniowe i turniejowe. W przypadku rozegrania turnieju OTK innymi piłkami, niż
„Oficjalną Piłką PZT” wyniki turnieju nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji PZT
a organizatorowi może zostać odebrane prawo organizacji turniejów PZT.
W latach 2014 - 2016 imprezy mistrzowskie i wszystkie Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne
muszą być rozgrywane Oficjalną Piłką PZT – Tretorn Tournament lub Tretorn Seria + Control.
Polski Związek Tenisowy zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad rozgrywania turniejów
oficjalnymi piłkami.
Przypominamy, że w komunikacie turniejowym Organizator – Dyrektor turnieju musi określić
dokładną markę „Oficjalnej Piłki PZT” jaką zostanie rozegrany dany turniej- czy to jest Tretorn
Tournament, czy Tretorn Serie+ Control.
Jednocześnie zalecamy Wojewódzkim Związkom Tenisowym – organizatorom Mistrzostw
Województw, wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych rozgrywania ich „Oficjalną Piłką PZT”.
Polski Związek Tenisowy rekomenduje licencjonowanym klubom PZT korzystanie z Oficjalnej
Piłki PZT w celach szkoleniowych oraz przy wdrażaniu programów szkoleniowych
i upowszechniania realizowanych przez Polski Związek Tenisowy („Tenis 10”, „Play and Stay”,
„Seniorzy i Amatorzy”).



Zasady zamawiania piłek na cele turniejowe:

Na turnieje Super Serii i OTK licencjonowany klub może zamówić w specjalnej cenie po 5 piłek
na każdego zgłoszonego zawodnika (wyjątek- kategoria skrzatów- 4 piłki na zgłoszonego
zawodnika)- po opublikowaniu listy zgłoszeń na stronie PZT.


Zasady zamawiania piłek na cele szkoleniowe:

Licencjonowany klub może w roku zamówić do 100 kartonów piłek z ceną dla celów
szkoleniowych.
Piłki nie mogą być odsprzedawane.
Zamówienia piłek można dokonać telefonicznie: +48 91 486 29 20 lub 509 213 541,
502 758 431 w godzinach od 8:00-16:00 w dni robocze poprzez e-mail: biuro@babolat.pl
Prosimy o terminowe zamawianie piłek z założeniem przynajmniej 2 dni roboczych na
dostawę.
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