Regulamin
organizacji i rozgrywania turniejów WTK i MW
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy turniejów, które są własnością Dolnośląskiego Związku
Tenisowego. Są to Mistrzostwa Województwa oraz Wojewódzkie Turnieje
Klasyfikacyjne.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. W turniejach zarządzanych przez DZT brać udział mogą zawodnicy
posiadający:
a. ważną licencję PZT
b. aktualne badania lekarskie
c. ubezpieczenie NNW
2. W Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyjnych zawodnicy są sklasyfikowani
poniżej 20 miejsca na liście klasyfikacyjnej w danej lub wyższej kategorii
wiekowej. Zawodnicy z niższej kategorii wiekowej mogą startować bez
ograniczeń.
3. W Mistrzostwach Województwa mogą startować zawodnicy zrzeszeni
w klubach DZT, a w przypadku niezrzeszonych mający stałe miejsce
zamieszkania w województwie dolnośląskim.
4. Ograniczenia wiekowe zawodników określają Regulaminy Turniejowe PZT.
5. Decyzję o sposobie zgłoszenia zawodników do turnieju podejmuje Organizator.
§ 3 Zgłoszenie organizacji turnieju
1. Turnieje administrowane przez DZT zgłaszane są tylko przez system TPO.
2. Kluby składają aplikacje organizacji WTK i MW w terminach
-od 10.03.-do10.04 (kalendarz letni)
-od 1.09.-do30.09 (kalendarz zimowy)

3. O przydzieleniu klubowi turnieju przez DZT decyduje :
a) Ranga turnieju
b) Baza sportowa
c) Ilość organizowanych turniejów
d) Aktywność sportowa klubu
4. Turnieje zgłaszane po wyznaczonym terminie muszą uzyskać akceptację
Zarządu DZT lecz nie później niż 30 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia turnieju.
5. W danym terminie w danej kategorii wiekowej może odbywać się tylko jeden
turniej.
6. Organizator, który zalega z zobowiązaniami finansowymi w stosunku do PZT
lub DZT nie może ubiegać się o organizację turniejów do momentu
uregulowania zaległości.
7. O wysokości wpisowego decyduje Organizator w oparciu o regulamin
finansowy PZT.
§ 4 Organizacja turnieju
1. Wszystkie turnieje organizowane są zgodnie z regulaminem turniejowym i
przepisami PZT.
2. WTK i MW mogą być rozgrywane systemem pucharowym lub systemem
„każdy z każdym” z grą o miejsca o czym organizator powiadamia w
komunikacie zawodów.
3. Organizator ma prawo rozgrywania meczów do dwóch wygranych setów
według tzw. formuły skróconej zgodnie z regulaminem PZT.
4. MW rozgrywane są oficjalnymi piłkami PZT. WTK piłkami posiadające
certyfikat ITF.
5. Każdy mecz rozgrywany jest 2 nowymi piłkami. W uzasadnionych
przypadkach w grze podwójnej dopuszcza się rozgrywanie meczów piłkami
używanymi.
6. Podczas trwania turnieju organizator jest zobowiazany posiadać apteczkę
wyposażoną w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej.
7. Organizator turnieju zobowiązany jest do zapewnienia obsługi sędziowskiej
zgodnie z przepisami PZT
8. Organizator powinien zapewnić Sędziemu Naczelnemu dostęp do Internetu, na
potrzeby prowadzenia turnieju w systemie TPO.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo pozyskiwać sponsorów lokalnych, jeśli nie wyklucza
tego umowa z PZT
2. Organizator ma prawo nieodpłatnie z korzystania ze zdjęć i filmów
wykonanych na turnieju

3. Regulamin wchodzi z dniem uchwalenia przez Zarząd DZT.

