Warszawa, dnia 19 marca 2020

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wczorajszym komunikatem poszczególnych
międzynarodowych organizacji tenisowych tj. ATP, WTA, ITF, TE wszystkie turnieje tenisowe na
całym świecie zostały odwołane do 8 czerwca 2020 roku, także te organizowane w Polsce.
Polski Związek Tenisowy w trosce o zminimalizowanie strat, zarówno sportowych samych
zawodników i ich sztabów trenerskich, jak i organizacyjno-finansowych Związku, będzie starał się
podjąć szereg działań o których będą Państwo informowani w następnych komunikatach.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, jak również portali społecznościowych, na
których będą zamieszczane kolejne informacje.
Zdając sobie sprawę iż bardziej niż kiedykolwiek wyzwania związane z pandemią COVID-19
wymagają współpracy i jedności wszystkich organizacji oraz całego społeczeństwa Dział Sportu PZT
podjął trudną decyzję związaną z przesunięciem rozpoczęcia krajowego współzawodnictwa
sportowego w ramach kalendarzy imprez PZT, czyli wszystkich turniejów OTK, WTK, MW, TNW, SiA
oraz Tenisa 10. Nową datą rozpoczęcia wszystkich aktywności turniejowych wyznaczamy na 16 maja
2020.
Zdajemy sobie sprawę z ogromnego wpływu podjętej decyzji na przebieg współzawodnictwa, ale
ostatecznie zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, trenerów, rodziców jest dla nas najważniejsze.
Mamy nadzieję, że proponowany przez Dział Sportu PZT termin rozpoczęcia aktywności turniejowej
w naszym kraju umożliwi zawodnikom na wszystkich poziomach wznowienie gry w turniejach już
w bezpiecznych warunkach. Będziemy informowali Państwa na bieżąco.
Obecnie w Dziale Sportu PZT trwają prace nad reorganizacją kalendarza rozgrywek U12, U14, U16,
U18 i KiM. Zostaną zmienione terminy imprez rangi Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach
wiekowych. Dla turniejów międzynarodowych, które były zaplanowane w Polsce do 7 czerwca 2020
wraz z międzynarodowymi federacjami tenisowymi będziemy szukali nowych terminów.
Zakładając optymistycznie, że będzie można bezpiecznie trenować w pierwszym tygodniu maja
2020r., to pozostały okres ponad pięciu tygodni warto możliwie jak najlepiej wykorzystać dla
przygotowania graczy do potencjalnych startów międzynarodowych od dnia 07.06.2020. Należy
przy tym pamiętać , że z dużym prawdopodobieństwem, w różnych częściach świata i także
w różnych krajach Europy stan bezpieczeństwa zdrowotnego i rozporządzenia wewnątrz krajowe
będą odmienne.
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Pion Szkoleniowy PZT pracuje nad przygotowaniem planów akcji szkoleniowych poczynając od
pierwszego tygodnia maja, oczywiście przy założeniu, że sytuacja ogólna pozwoli na ich
przeprowadzenie. Oferta tych akcji szkoleniowych będzie w miarę możliwości skierowana do jak
najszerszego grona zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Nie tylko do
grona ze ścisłych kadr narodowych.
Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację i wiele możliwych scenariuszy, trudno jest planować
jakiekolwiek ściśle określone w czasie działania. Prosimy Państwa o wyrozumiałość w przypadku
dalszych zmian, o których również będziemy informować.
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