ZMIANY W REGULAMINIE TURNIEJOWYM 2018
STARY ZAPIS
W imprezach rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski, Masters, Mistrzostwa
Województw) mogą brać udział zawodnicy, którzy:
- posiadają obywatelstwo polskie (ważny paszport RP) lub Kartę Polaka;
- posiadają kartę stałego pobytu w Polsce przez okres minimum 36 kolejnych
miesięcy;
- są obywatelami państw Unii Europejskiej, mieszkającymi na terenie Polski
przez okres minimum 3 miesięcy poprzedzających daną imprezę.

STARY ZAPIS

NOWY ZAPIS
W imprezach rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski, Masters, Mistrzostwa
Województw) mogą brać udział zawodnicy, którzy posiadają numer PESEL
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388)

NOWY ZAPIS

IX.2. Zgłoszenie i wycofanie się z turnieju

IX.2. Zgłoszenie i wycofanie się z turnieju

2.2. Brak wycofania
Zawodnik, który został zaakceptowany do uczestnictwa w turnieju (dotyczy to
zarówno turnieju głównego, jak i eliminacji) powinien stawić się do gry. Brak
wycofania z turnieju każdorazowo podlega karze finansowej określonej w
Regulaminie Finansowym PZT oraz dodatkowo w turnieju głównym podlega
karze punktowej jak za awans do drugiej rundy danego turnieju.

2.2. Brak wycofania
Zawodnik, który został zaakceptowany do uczestnictwa w turnieju (dotyczy to
zarówno turnieju głównego, jak i eliminacji) powinien stawić się do gry. Brak
wycofania z turnieju każdorazowo podlega karze finansowej określonej w
Regulaminie Finansowym PZT lub zamiennie karze zawieszenia na okres 2
miesięcy oraz dodatkowo w turnieju głównym podlega karze punktowej jak za
awans do drugiej rundy danego turnieju.

2.3. Wycofanie po terminie
Każde wycofanie zawodnika po terminie określonym w pkt. 2.1, traktowane
jest jako naruszenie Kodeksu. Zawodnik ma prawo dwa (2) razy w ciągu
jednego roku kalendarzowego wycofać się z turnieju po terminie bez
ponoszenia konsekwencji, pod warunkiem, że wycofanie nastąpiło poprzez
system TPO lub za pośrednictwem sędziego naczelnego przed zakończeniem
weryfikacji eliminacji lub rozpoczęciem turnieju głównego, w przypadku gdy
turniej eliminacyjny nie jest rozgrywany. W każdej innej sytuacji, niezależnie od
powodu, zawodnik podlega karze finansowej określonej w Regulaminie
Finansowym PZT.

2.3. Wycofanie po terminie
Każde wycofanie zawodnika po terminie określonym w pkt. 2.1, traktowane
jest jako naruszenie Kodeksu. Zawodnik ma prawo dwa (2) razy w ciągu
jednego roku kalendarzowego wycofać się z turnieju po terminie bez
ponoszenia konsekwencji, pod warunkiem, że wycofanie nastąpiło poprzez
system TPO lub za pośrednictwem sędziego naczelnego przed zakończeniem
weryfikacji eliminacji lub rozpoczęciem turnieju głównego, w przypadku gdy
turniej eliminacyjny nie jest rozgrywany. W każdej innej sytuacji, niezależnie od
powodu, zawodnik podlega karze finansowej określonej w Regulaminie
Finansowym PZT lub zamiennie karze zawieszenia na okres 1 miesiąca.

STARY ZAPIS
I.1. Rodzaje turniejów
W ramach Kalendarza PZT mogą być rozgrywane następujące
turnieje:


Oficjalne turnieje międzynarodowe Tennis Europe, ITF, w tym
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski;
 Mistrzostwa Polski oraz turnieje Supermasters;
 Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne, w tym turnieje
integracyjne A i B w tenisie na wózkach;
 Mistrzostwa Województw;
 Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne;
Turnieje mogą być organizowane zarówno w sezonie letnim na
kortach odkrytych, jak i w sezonie zimowym na kortach krytych.

NOWY ZAPIS
I.1.Rodzaje turniejów
W ramach Kalendarza PZT mogą być rozgrywane następujące
turnieje:


Oficjalne turnieje międzynarodowe Tennis Europe, ITF, w tym
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski;
 Mistrzostwa Polski oraz turnieje Supermasters;
 Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne, w tym turnieje
integracyjne A i B w tenisie na wózkach;
 Mistrzostwa Województw;
 Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne;
Turnieje mogą być organizowane zarówno w sezonie letnim, który
trwa od 16 kwietnia do 15 października na kortach odkrytych, jak i w
sezonie zimowym – od 16 października do 15 kwietnia, na kortach
krytych.
Uwaga: organizator turniejów w okresach od 16 do 30 kwietnia oraz
od 16 września do 15 października musi wskazać w aplikacji
turniejowej możliwość gry na kortach krytych w przypadku
niekorzystnych warunków pogodowych.

STARY ZAPIS

NOWY ZAPIS

We wszystkich turniejach maksymalna liczba par w turnieju deblowym We wszystkich turniejach maksymalna liczba par w turnieju deblowym
powinna stanowić nie więcej niż połowę drabinki w grze pojedynczej, jednak powinna stanowić:
nie mniej niż 4 pary.
w sezonie letnim - połowę drabinki w grze pojedynczej;
w sezonie halowym - nie więcej niż połowę drabinki w grze pojedynczej,
jednak nie mniej niż 4 pary.

STARY ZAPIS

NOWY ZAPIS

Uwaga: w turniejach grupowych „każdy z każdym” z grą o miejsca, w
IV.8.3 Obowiązek gry
wyjątkowych sytuacjach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
We wszystkich kategoriach wiekowych zawodnik zobowiązany jest do dopuszcza się możliwość rozegrania przez zawodnika trzech meczów
rozegrania w ciągu dnia maksymalnie trzech (3) gier (w tym co najwyżej dwie jednego dnia, z których jeden jest dokończeniem meczu z dnia poprzedniego.
(2) gry singlowe).
Zgłaszający zmianę

Sławomir Kimaszewski
STARY ZAPIS

NOWY ZAPIS
IV.8.8. Dokończenie turnieju po terminie regulaminowym
W przypadkach losowych np. bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne,
turniej może być dokończony w kolejnym dniu po terminie jego
planowanego zakończenia zgodnego z komunikatem turniejowym.

Brak przepisu

STARY ZAPIS
Brak przepisu

NOWY ZAPIS
VI.2.8. Punktacja turniejów rozgrywanych systemem pucharowym
W przypadku braku możliwości dokończenia turnieju z powodów losowych,
punkty są przyznawane zawodnikom jedynie za tą rundę, która została w
całości rozegrana.

STARY ZAPIS

NOWY ZAPIS

Brak przepisu
ROZDZIAŁ IV.1 - Program turnieju
5.Rozpoczęcie gier podczas turnieju głównego w turniejach rangi OTK
powinno nastąpić nie później niż o godzinie 11:00.

