PROGRAM
DAVIS CUP FUTURE 2017
Polski Związku Tenisowego z przyjemnością prezentuje kontynuację Programu Davis Cup Future w roku 2017.
Program dedykowany jest polskim zawodnikom U23.
Jednym z

założeń

Programu

jest

stworzenie

i pomoc w

rozwoju

grupy

zawodników,

która

w niedalekiej przyszłości ma tworzyć bezpośrednie zaplecze Kadry Narodowej Davis Cup.
Głównym założeniem jest wsparcie zawodników w zdobywaniu punktów do rankingu ATP oraz stworzenie
grupy zawodników, którzy będą potrafili się skonsolidować i utworzyć grupę, która będzie pokazywała siłę
Polskiego tenisa nie tylko w obszarach stricte sportowych... Tenis to sport indywidualny ale historia pokazuje,
że drużyna i jej duch potrafią wznieść poszczególnych zawodników ponad swój standardowy poziom.

1.
Filozofia Programu "Davis Cup Future"
Filozofią Programu "Davis Cup Future" jest:
o

stworzenie grupy zawodników mających wspólne cele sportowe – zdobycie pierwszych punktów lub
systematyczna poprawa rankingu ATP.

o

ścisła współpraca z Trenerem Prowadzącym, lub osobą pełniącą taką role w karierze zawodnika,

o

pomoc w profesjonalnym planowaniu kariery zawodnika

o

zaangażowanie w trening i atmosferę grupy - wspólne treningi, dopingowanie się nawzajem,
pomaganie i wspieranie.

2.
Rodzaje akcji szkoleniowych
Program "Davis Cup Future" obejmuje trzy obszary działania szkoleniowego, z których zawodnik będzie
mógł skorzystać:
o

Zgrupowania szkoleniowo - startowe, badania – monitoring
- zgrupowania szkoleniowo - startowe (14 dniowe w

Mrągowie) – zapoznanie z grupą oraz

podniesienie poziomu sportowego, ustabilizowanie formy i bezpośrednie przygotowanie do startów w

turniejach ITF Futures w Mrągowie poprzez trening wybranych sytuacji meczowych jak i rozgrywanie
meczów kontrolnych.
W konsultacjach mogą brać udział wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do Programu, jeżeli zostaną
powołani.
- bieżący monitoring badań wydolnościowych i specjalistycznych realizowanych przez fizjologa PZT
prof. Ewę Ziemann.

o

„Tour”
Jest to „wyjazdowa” część Programu „Davis Cup Future” dedykowana dla grupy „Davis Cup
Future Tour”, która ma na celu wsparcie finansowe zawodników jeżdżących w grupie 5-6 osobowej na
turnieje ITF Futures. Zadaniem w tym obszarze jest umożliwienie zdobycia pierwszych punktów lub
poprawienie swojego rankingu ATP.

o

Obserwacja zawodników Programu
Trenerzy Programu wraz z trenerami prowadzącymi zawodników będą obserwować
zawodników objętych programem w sytuacjach meczowych i turniejowych w trakcie imprez
mistrzowskich oraz turniejów ITF Futures.

3.
Zasady kwalifikacji, powołania i regulaminy
Programu „Davis Cup Future”
Polski Związek Tenisowy powołuje zawodników do Programu „Davis Cup Future” od kwietnia do grudnia 2017
roku.
Zasady kwalifikacji i powołań do Programu „Davis Cup Future”
Aby zakwalifikować się do Programu „Davis Cup Future” należy spełnić następujące wymagania:
o dla zawodników U21 - pozycja na liście rankingowej ATP Tour TOP 1400 singiel lub ATP Tour TOP 800 debel*
o dla zawodników U22 - pozycja na liście rankingowej ATP Tour TOP 900 singiel lub ATP Tour TOP 650 debel*
o dla zawodników U23 - pozycja na liście rankingowej ATP Tour TOP 700 singiel lub ATP Tour TOP 400 debel*
o dla zawodników U18 - pozycja na liście rankingowej ITF Juniors TOP 100.
*) pod warunkiem posiadaniu rankingu ATP Tour TPO 1400 singiel

Do Programu „Davis Cup Future” kwalifikują się również:
o
o
o

Halowy Mistrz i Wicemistrz Polski U23 w grze pojedynczej,
Halowy Mistrz i Wicemistrz Polski U18 w grze pojedynczej
Halowy Mistrz, Wicemistrz Polski KiM oraz miejsce 3-4 w grze pojedynczej

Ponadto do Programu może zostać powołany:
o

jeden zawodnik z „Dziką Kartą” przyznaną przez Dział Sportu PZT na podstawie tzw. decyzji eksperckiej,

Dodatkowe warunki udziału w Programie "Davis Cup Future":
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

każdy zawodnik zakwalifikowany lub powołany do Programu ma obowiązek uczestnictwa
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U23 (5-9.06.2017, Poznań)
posiadać licencję zawodniczą
udział w co najmniej w 1-nym z 2-ch planowanych zgrupowaniach krajowych,
każdy zawodnik zakwalifikowany lub powołany do Programu ma obowiązek godnego reprezentowania
Polski w międzynarodowych turniejach ITF Futures,
każdy zawodnik zakwalifikowany lub powołany do Programu ma obowiązek posiadania (przez cały rok)
ważnych badań przeprowadzonych w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej,
udział w badaniach sprawnościowych i specjalistycznych z prof. Ewą Ziemann,
integracja z grupą,
używanie strojów identyfikujących udział w programie,
posiadanie trenera indywidualnego oraz planu szkoleniowo-startowego,
prowadzenie sportowego trybu życia.

W ramach Programu „Davis Cup Future” funkcjonują dwie grupy:

o

TOUR – obejmie zawodników zakwalifikowanych do Programu na podstawie rankingów ATP z
wyłączeniem zawodników obecnych w grupie „TEAM”.
Otrzymają oni wsparcie finansowe podczas startów indywidualnych pod warunkiem utworzenia
wspólnie grupy wyjazdowej (grupa to 5-6 osób) oraz treningowe w postaci zgrupowań
treningowych/przedstartowych.

Pomoc finansowa dotyczy maksymalnie 2 startów w okresie 1.04.2017-31.05.2017 .
Dla jednego zawodnika to maksimum 2.000 zł na jeden turniej.
o

TEAM – obejmie zawodników zakwalifikowanych do Programu znajdujących się w rankingu ATP Tour
odbywających studia poza granicami kraju oraz zawodników perspektywicznych w wieku 17-19 lat
zakwalifikowanych do Programu na podstawie pozostałych warunków kwalifikacji niż ranking ATP.
Otrzymają oni wsparcie treningowe w trakcie krajowych turniejów ITF Futures, konsultacji
treningowych i przedstartowych.

4.
Terminy i deklaracje w Programie „Davis Cup Future”
Wszyscy zawodnicy po zakwalifikowaniu się lub powołaniu, proszeni są o przesłanie w terminie podanym w
szczegółowym komunikacie dotyczącym określonej Akcji Programu na adres mailowy dziedzic@pzt.pl
następujących dokumentów i informacji:
o Planu Startów na okres najbliższych 6 miesięcy. Plan Startów powinien obejmować nie tylko turnieje
Podstawowe, ale także Alternatywne,
o przedstawienia opinii i charakterystyki zawodnika przygotowanej przez Trenera Prowadzącego
(Klubowego), przygotowanej w formie elektronicznej,
o przesłania danych Trenera Prowadzącego (imię i nazwisko, email, telefon),
o podpisania Deklaracji Przystąpienia do Programu.
W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt mailowy dziedzic@pzt.pl

5.
Ramowy plan programu Davis Cup Future 2017
Grupa - Davis Cup Future „TOUR”
- Dofinansowanie dwóch turniejów ITF Futures w okresie 1.04.2017 – 31.05.2017 po 2.000,00 zł, pod
warunkiem utworzenia grupy wyjazdowej (grupa 5-6 osób)
- Zgrupowania w Mrągowie w okresie 23.06 – 05.07.2017 i 28.07 – 10.08.2017 (po 14 dni) :
PZT zapewnia:
1. Opiekę trenera podczas całego zgrupowania
2. Program treningowy przed i w trakcie trwania turnieju
3. Dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia (ALL) w wysokości 25 € dziennie podczas 14 dniowego
zgrupowania, resztę dopłaca zawodnik organizatorowi.
Warunki dofinansowania:
1. Zagwarantowanie przez zawodnika ciągłość pobytu 12-14 dni
2. Integracja z grupą
3. Przestrzeganie regulaminu zgrupowania
4. Realizowanie programu treningowego
Grupa - Davis Cup Future „TEAM”
- Zgrupowania w Mrągowie w okresie 23.06 – 05.07.2017 i 28.07 – 10.08.2017 (po 14 dni) :
UWAGA: ograniczona ilość miejsc 10-12 , w pierwszej kolejności grupa Davis Cup Future „Tour”
PZT zapewnia:
1. Opiekę trenera podczas całego zgrupowania
2. Program treningowy przed i w trakcie trwania turnieju
3. Dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia (ALL) w wysokości 25 € dziennie podczas 14 dniowego
zgrupowania, resztę dopłaca zawodnik organizatorowi.
Warunki dofinansowania:
1. Zagwarantowanie przez zawodnika ciągłość pobytu 12-14 dni
2. Integracja z grupą
3. Przestrzeganie regulaminu zgrupowania
4. Realizowanie programu treningowego
UWAGA! Trwają starania nad pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na Program Davis Cup
Future, które pozwolą na realizację zadań szkoleniowych w akcji Jesień 2017 tzn. dwie akcje wyjazdowe
grupy zawodników wraz z trenerem i fizjoterapeutą na cykle po dwa turnieje ITF Futures oraz zgrupowanie
w grudniu z grupą Davis Cup w Warszawie połączone z badaniami diagnostycznymi.

Dział Sportu PZT

