REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW
DO KADRY NARODOWEJ SENIORÓW ORAZ KADRY NARODOWEJ
W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH
tekst jednolity przyjęty w dniu 2 stycznia 2019r.

§ 1.
1. Kadrę Narodową powołuje Zarząd PZT na wniosek Szefa Wyszkolenia lub osoby
pełniącej funkcją w jego imieniu.
2. Kadrę Narodową seniorów oraz Kadrę Narodową w kategoriach młodzieżowych
powołuje się raz w roku na okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
3. W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych względami szkoleniowymi, Zarząd
PZT może w okresie pomiędzy ww. terminami dokonywać zmian w składzie Kadry
Narodowej. O odwołaniu z Kadry Narodowej zawiadamia się klub i zawodnika na
miesiąc naprzód.
§ 2.
1. Do reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych mogą być
powoływani jedynie ci zawodnicy, którzy są członkami Kadry Narodowej seniorów lub
Kadry Narodowej w kategoriach młodzieżowych.
2. W wyjątkowych przypadkach, potwierdzonych osiągniętymi wynikami, do
reprezentowania barw narodowych mogą być powołani zawodnicy inni.
3. Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział zawodników w:
 Igrzyskach Olimpijskich
 Mistrzostwach Europy i Świata w kategoriach młodzieżowych
 Pucharach Europejskich
 oficjalnych spotkaniach międzypaństwowych reprezentacji kraju
 imprezach o światowym lub europejskim znaczeniu.
4. Skład zawodników na Igrzyska Olimpijskie ustala Polski Komitet Olimpijski, który
zgłasza go organizatorom Igrzysk – zgodnie z przepisami międzynarodowymi.
§ 3.
1. Do Kadry Narodowej mogą zostać powołani wyłącznie zawodnicy, którzy zgodnie
z przepisami ITF, spełniają wymogi reprezentowania kraju w międzynarodowych rozgrywkach
drużynowych.
2. Do Kadry Narodowej mogą zostać powołani wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną
licencję zawodniczą PZT.
3. Do Kadry Narodowej seniorów są powoływani zawodnicy, którzy:
3.1 W poprzedzającym roku zajęli miejsca 1-4 w grze pojedynczej lub miejsce 1 w grze
podwójnej w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn (kwalifikacja do Kadry A)
3.2 W poprzedzającym roku zajęli miejsca 1-2 w grze pojedynczej lub miejsce 1 w grze
podwójnej w Mistrzostwach Polski U23 (kwalifikacja do Kadry A)
3.3 W poprzedzającym roku zajęli miejsce 1 w grze pojedynczej w letnich
Mistrzostwach Polski U18 (kwalifikacja do Kadry A)
3.4 W poprzedzającym roku (lub we wcześniejszych latach) reprezentowali Polskę
w rozgrywkach Pucharu Davisa lub Pucharu Federacji
3.5 Zajmują miejsca 1-500 na liście rankingowej ATP singles lub WTA singles
31 grudnia roku poprzedzającego (kwalifikacja do Kadry A)

3.6 Zajmują miejsca 1-300 na liście rankingowej ATP doubles lub WTA doubles
31 grudnia roku poprzedzającego (kwalifikacja do Kadry A)
3.7 Zajmują miejsca 1-80 na liście rankingowej ITF Juniors obowiązującej w dniu
powoływania Kadry Narodowej (kwalifikacja do Kadry A)
3.8 W poprzedzającym roku zajęli miejsce 2 w grze podwójnej lub miejsce 1 w grze
mieszanej w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn (kwalifikacja do Kadry B)
3.9 W poprzedzającym roku zajęli miejsca 3-4 w grze pojedynczej, miejsce 2 w grze
podwójnej lub miejsce 1 w grze mieszanej w Mistrzostwach Polski U23 (kwalifikacja
do Kadry B)
3.10 Zajmują miejsca 501-1500 na liście rankingowej ATP singles lub WTA singles
31 grudnia roku poprzedzającego (kwalifikacja do Kadry B)
3.11 Zajmują miejsca 301-1000 na liście rankingowej ATP doubles lub WTA doubles
31 grudnia roku poprzedzającego (kwalifikacja do Kadry B)
4. Dodatkowo do Kadry Narodowej seniorów A lub B mogą zostać powołani zawodnicy na
wniosek Szefa Wyszkolenia przedstawiony do akceptacji Zarządu PZT.
5. Do Kadry Narodowej w kategoriach młodzieżowych powoływani są zawodnicy, którzy:
5.1 Na liście klasyfikacyjnej PZT za rok ubiegły zajęli pozycje zgodnie z poniższą
tabelą:
Rocznik
U12 i młodsi

Kadra Narodowa A
Kadra Narodowa B
miejsca 1-6 na liście generalnej
miejsca 7-20 na liście generalnej
PZT U12
PZT U12
U13*
zawodnicy zajmujący miejsca od
zawodnicy zajmujący miejsca od
1 do 6 w swoim roczniku na liście
7 do 15 w swoim roczniku na
generalnej PZT U14
liście generalnej PZT U14
U14
zawodnicy zajmujący miejsca od
zawodnicy zajmujący miejsca od
1 do 6 w swoim roczniku na liście
7 do 15 w swoim roczniku na
generalnej PZT U14
liście generalnej PZT U14
U15*
zawodnicy zajmujący miejsca od
zawodnicy zajmujący miejsca od
1 do 6 w swoim roczniku na liście
7 do 15 w swoim roczniku na
generalnej PZT U16
liście generalnej PZT U14
U16
zawodnicy zajmujący miejsca od
zawodnicy zajmujący miejsca od
1 do 6 w swoim roczniku na liście
7 do 15 w swoim roczniku na
generalnej PZT U16
liście generalnej PZT U16
U17*
zawodnicy zajmujący miejsca od
zawodnicy zajmujący miejsca od
1 do 6 w swoim roczniku na liście
7 do 15 w swoim roczniku na
generalnej PZT U18
liście generalnej PZT U18
U18
zawodnicy zajmujący miejsca od
zawodnicy zajmujący miejsca od
1 do 6 w swoim roczniku na liście
7 do 15 w swoim roczniku na
generalnej PZT U18
liście generalnej PZT U18
(*) jako rocznik U13, U15 i U17 traktowane są młodsze roczniki z kategorii odpowiednio
U14, U16 i U18
5.2 W poprzedzającym roku zajęli miejsca 1-4 w turnieju Supermasters (kwalifikacja
do Kadry A)
5.3 W poprzedzającym roku zajęli miejsca 1-4 w grze pojedynczej lub miejsce 1 w grze
podwójnej w letnich Mistrzostwach Polski U12 lub U14 (kwalifikacja do Kadry A)
5.4 W poprzedzającym roku zajęli miejsca 1-4 w grze pojedynczej lub miejsce 1 w grze
podwójnej w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (kwalifikacja do Kadry A)
5.5 W poprzedzającym roku zajęli miejsca 2-4 w grze pojedynczej lub miejsce 1 w grze
podwójnej w letnich Mistrzostwach Polski U18 (kwalifikacja do Kadry A)
5.6 W poprzedzającym roku zajęli miejsca 1-4 w grze pojedynczej lub miejsce 1 w grze
podwójnej w halowych Mistrzostwach Polski U12, U14, U16 lub U18 (kwalifikacja do
Kadry A)

5.7 W poprzedzającym roku zajęli miejsce 2 w grze podwójnej lub miejsce 1 w grze
mieszanej w letnich Mistrzostwach Polski U12, U14, U18 (kwalifikacja do Kadry B)
5.8 W poprzedzającym roku zajęli miejsce 2 w grze podwójnej lub miejsce 1 w grze
mieszanej w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (kwalifikacja do Kadry B)
5.9 W poprzedzającym roku zajęli miejsce 2 w grze podwójnej w halowych
Mistrzostwach Polski U12, U14, U16 lub U18 (kwalifikacja do Kadry B)
5.10 Zajmują miejsca 81-250 na liście rankingowej ITF Juniors obowiązującej w dniu
powoływania Kadry Narodowej (kwalifikacja do Kadry A)
6. Dodatkowo do Kadry Narodowej A lub B w kategoriach młodzieżowych mogą zostać
powołani zawodnicy na wniosek Szefa Wyszkolenia przedstawiony do akceptacji Zarządu
PZT.
7. Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej w kategoriach młodzieżowych zostają
przydzieleni do jednej z grup szkoleniowych: U14 (młodzik), U16 (junior młodszy) lub U18
(junior).
§ 4.
1. Zawodnika Kadry Narodowej obowiązuje szczególnie godna postawa etyczna i sportowa.
2. Zawodnika, który odmówił reprezentowania barw narodowych, wyklucza się z Kadry
Narodowej na okres 1 roku - w pierwszym przypadku, na okres 2 lat - w każdym kolejnym.
Przywileje i obowiązki członka Kadry Narodowej
1. Przywileje członka kadry:
 pierwszeństwo w typowaniu do reprezentacji kraju w rozgrywkach drużynowych
i indywidualnych (Mistrzostwa Europy);
 prawo do udziału w zgrupowaniach i konsultacjach PZT;
 pierwszeństwo w otrzymywaniu “dzikich kart” do turniejów rangi mistrzowskiej
i międzynarodowych rozgrywanych w Polsce;
 pierwszeństwo w otrzymywaniu sprzętu sportowego w ramach umów PZT (dotyczy
członków Kadry A);
 prawo do innych świadczeń ze strony PZT w ramach umów ze sponsorami.
2. Obowiązki członka kadry:
 reprezentowanie barw narodowych w zawodach drużynowych i indywidualnych:
- nieodpłatnie w kategoriach młodzieżowych
- zgodnie z umowami w kategorii seniorów;
 uczestnictwo w zgrupowaniach i konsultacjach PZT;
 udział w Mistrzostwach Polski letnich i halowych;
 poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim;
 zawodnikowi nie wolno na imprezach sportowych oraz podczas akcji szkoleniowych
pić alkoholu i palić papierosów;
 zawodnikowi nie wolno używać zabronionych środków dopingujących oraz
narkotyków;
 zawodnik musi podporządkować się regulaminom imprez i akcji szkoleniowych;
 zawodnik będący członkiem Kadry Narodowej ma obowiązek podpisania i dostarczenia
do biura PZT „Regulaminu dotyczącego wizerunku członka Kadry Narodowej”.
Niespełnianie któregokolwiek z punktów regulaminu pociąga za sobą kary, aż do usunięcia
z kadry włącznie.

