
  

Procedury turniejowe obowiązujące w czasie trwania 

pandemii Covid-19 na turniejach rozgrywanych w ramach 

współzawodnictwa sportowego Polskiego Związku 

Tenisowego 

I. Procedury ogólne: 

Obowiązują obostrzenia i zalecenia  zawarte w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW  
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

W szczególności organizator turnieju jest zobowiązany: 

 weryfikować liczbę osób uczestniczących w wydarzeniu sportowym oraz osób 
korzystających z obiektu sportowego; 

 na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby, które w okresie  
14 dni przed datą rozpoczęcia turnieju przejawiały objawy mogące 
wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2;  

 każda osoba, która zauważyła u siebie, w ciągu 14 dni od daty 
przebywania na obiekcie, objawy mogące wskazywać na zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu 
organizatorowi turnieju; 

 zapewnić osobom uczestniczącym w wydarzeniu sportowym lub 
korzystającym z obiektu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu 
sportowego; 

 systematycznie dezynfekować szatnie i węzły sanitarne; 

 zapewnić 15-minutowy odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi 
uczestnikami wydarzenia sportowego lub w inny sposób ograniczenia 
kontaktu pomiędzy tymi osobami. 

Dodatkowo wszystkie osoby przebywające na obiekcie mają obowiązek: 

 dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt; 

 zakrywania ust i nosa w trakcie przebywania na obiekcie sportowym lub 
zachowania odległości co najmniej 2m od innych osób (nie dotyczy 
zawodników, trenerów i sędziów przebywających na korcie);  

II. Szczególne zasady organizacji turnieju: 

 Polski Związek Tenisowy nie pobiera opłaty za organizację turniejów OTK  
w roku 2020. 

 Program turnieju krajowego – turnieje zawodnicze 

w okresie 5.06 – 17.07.2020 

Turnieje WTK i MW 



 System pucharowy - TG gra pojedyncza 24/24, bez gry podwójnej 
 System grupowo-pucharowy – TG gra pojedyncza 12/12, bez gry 

podwójnej 
UWAGA! W okresie do 30.06 dopuszcza się do udziału w turniejach WTK zawodników 
z rankingu 1-20 - w przypadku startu 2 i więcej zawodników z rankingiem 1-20 
turniej zaliczany jako ranga 4 A,B lub C 

Turnieje OTK – kategorie młodzieżowe 
 System pucharowy – eliminacje 16/16, TG gra pojedyncza 24/24, 

bez gry podwójnej 
 System grupowo-pucharowy –TG gra pojedyncza 12/12, bez gry 

podwójnej 
Turnieje Lotos PZT Polish Tour 

 System pucharowy –TG gra pojedyncza 24/24 – 18 zawodników 
bezpośrednio z listy + 6 WC, gra podwójna 8/8 
 

w okresie od 18.07.2020  

Turnieje WTK i MW   
 System pucharowy - TG gra pojedyncza 32/32, gra podwójna 16/16 
 System grupowo-pucharowy – TG gra pojedyncza 16/16, gra 

podwójna 8/8 
Turnieje OTK – kategorie młodzieżowe 

 System pucharowy –TG gra pojedyncza 32/32, gra podwójna 16/16 
 System grupowo-pucharowy – TG gra pojedyncza 16/16, gra  

podwójna 8/8 
Turnieje Lotos PZT Polish Tour 

 System pucharowy – TG gra pojedyncza 32/32  – 24 zawodników 
bezpośrednio z listy + 8 WC, gra podwójna 12/12 

 
Mistrzostwa Polski 2020  

Mistrzostwa Polski U12 
 eliminacje 32/32, TG gra pojedyncza 48/48, gra podwójna 16/16 

Mistrzostwa Polski U14 
 eliminacje 32/32, TG gra pojedyncza 32/32, gra podwójna 16/16 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski U16 
 eliminacje 64/32, TG gra pojedyncza 64/48; gra podwójna 24/16; 

gra mieszana 16 
UWAGA! OOM 2020 został przeniesiony na wrzesień/październik – brak 
szczegółowego terminu 
Mistrzostwa Polski U18 

 eliminacje 32/32, TG gra pojedyncza 32/32, gra podwójna 16/16, 
gra mieszana 16 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 
 eliminacje 32/32, TG gra pojedyncza 32/32, gra podwójna 16/16, 

gra mieszana 16 
94. Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn 

 eliminacje 32/32, TG gra pojedyncza 32/32, gra podwójna 16/16, 
gra mieszana 16 

 
 



 

 Formuła gry: 
 Ogólna zasada dla turniejów PZT - obowiązuje formuła skrócona 

rozgrywania meczów do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1  
w setach, match tie-break do 10 pkt.  

 Zaleca się także w tej formule rozgrywanie turniejów WTK i MW. 
 Mistrzostwa Polski (za wyjątkiem U12), cykl Lotos PZT Polish Tour -

mecze w formule pełnej. 

 Zasady weryfikacji i losowania: 
 Turnieje OTK – weryfikacje do eliminacji i turnieju głównego 

odbywają się wspólnie, dzień przed rozpoczęciem gier w godz. 
17:00 – 18:00. Losowanie eliminacji  i turnieju głównego odbywa 
się niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji, o godz. 18:00, na 
podstawie listy zgłoszeń; 

 Mistrzostwa Polski – losowanie eliminacji zgodnie z komunikatem 
turniejowym; 

 Zawodnicy, którzy wpłacili wpisowe w terminie określonym 
w komunikacie turniejowym, nie mają obowiązku osobistego 
stawienia się na weryfikacji do eliminacji i turnieju głównego. 

 Szczególne zasady bezpieczeństwa: 

 Każda osoba przebywająca na obiekcie powinna się zapoznać 
z instrukcją postępowania i ochrony przed zakażeniem; 

 Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek złożenia pisemnego 
oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru określonego przez 
Polski Związek Tenisowy (w przypadku zawodników niepełnoletnich 
wymagany jest podpis opiekuna prawnego zawodnika); 

 Zalecana jest obecność służby medycznej zaopatrzonej 
w termometr, która w każdym momencie będzie miała możliwość 
pomiaru temperatury u każdej osoby przebywającej na obiekcie. 

 Biuro turnieju: 
 W biurze turnieju powinny być widoczne strefy przyjmowania 

zawodników z zaznaczonymi odległościami min. 2m pomiędzy 
interesantami. Zaleca się, aby w pomieszczeniu przebywał tylko 
sędzia i/lub dyrektor turnieju i jeden zawodnik; 

 Biuro turnieju powinno być wyposażone w środki dezynfekcji rąk. 

 Korty meczowe i treningowe: 
 Organizator ma obowiązek dezynfekować urządzenia stałe 

na obiekcie i kortach (np. ławki, krzesła do siedzenia, klamki 
i inne). W przypadku ławek na korcie dezynfekcja musi odbywać 
się po każdym meczu lub treningu; 

 Organizator ma obowiązek zapewnić dozowniki z płynem 
antybakteryjnym przy każdej ławce na korcie;  

 W przypadku, gdy korty położone są zbyt blisko siebie, mecze gier 
podwójnych zaleca się rozgrywać na kortach niesąsiadujących 
ze sobą. 



 W przypadku stwierdzenia zaniedbań podczas zawodów turniej może zostać 
przerwany, a organizator obciążony kosztami wynikającymi z odwołania 
zawodów i pozbawiony licencji klubowej. 
 

III. Sędziowie: 
 

 Obowiązują tymczasowe zasady wyznaczania obsady sędziowskiej 
uzgodnione pomiędzy Działem Sportu i Kolegium Sędziów PZT zgodnie 
z Zarządzeniem tymczasowym PZT dotyczącym turniejów OTK i MP 2020 
z dnia 3 kwietnia 2020 dostępnym pod adresem: 
https://www.pzt.pl/3_154_9859/zarzadzenie-tymczasowe-dotyczace-

turniejow-otk-i-mp-2020.aspx . 

 Sędzia naczelny turnieju zobowiązany jest do umieszczenia na tablicy 
turniejowej aktualnych procedur obowiązujących w czasie trwania pandemii 
Covid-19 na turniejach rozgrywanych w ramach współzawodnictwa 
sportowego Polskiego Związku Tenisowego. 

 Obowiązują szczególne zasady rozgrywania turniejów określone w części II. 

 Plan gier turniejowych ustala sędzia naczelny biorąc pod uwagę obostrzenia 
dotyczące możliwości przebywania osób na obiekcie. Zaleca się wyznaczanie 
wszystkich meczów na konkretne godziny, wg zasady „nie przed”. 

 Zawodnicy otrzymują piłki od sędziego w puszce i oddają w puszce. Zaleca 
się znakowanie piłek na każdy mecz. 

 
IV. Zawodniczki i zawodnicy: 
 

 Zawodnicy mogą wejść na kort dopiero po opuszczeniu kortu przez uprzednio 
grających oraz zdezynfekowaniu wymagających tego urządzeń przez obsługę 
techniczną. 

 Zawodnicy otrzymują piłki od sędziego w puszce i oddają w puszce. 

 Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. 
Można ją zastąpić np. skinieniem głową. 

 W czasie trwania gier na obiekcie powinni przebywać wyłącznie zawodnicy 

aktualnie rozgrywający swoje mecze lub bezpośrednio przygotowujący się do 

wejścia na kort. Dodatkowo przy korcie - w wyznaczonym miejscu - może 

znajdować się jeden opiekun grającego zawodnika (rodzic, trener). 

 
V. Szczególne wytyczne dotyczące organizacji turniejów i zajęć sportowych 

Tenis10: 
 

 Organizator turnieju zobowiązany jest do umieszczenia na tablicy 
turniejowej aktualnych procedur obowiązujących w czasie trwania pandemii 
Covid-19 na turniejach rozgrywanych w ramach współzawodnictwa 
sportowego Polskiego Związku Tenisowego. 



 Turnieje w kategorii niebieskiej i czerwonej – zaleca się wyznaczenie 
maksymalnie 2 mini-kortów na korcie pełnowymiarowym. 

 Po każdym zakończonym meczu trener ma obowiązek zebrania piłek. 

 W przypadku prowadzenia treningów zaleca się przebywanie na korcie                    
nie więcej niż 8 dzieci + trener, pamiętając o zachowaniu dystansu 
społecznego. 

 W trakcie zajęć sportowych piłki zbiera tubą tylko trener z zachowaniem 
zasad używania tuby. 

VI. Szczególne wytyczne dotyczące organizacji turniejów SiA: 

 Dopuszcza się rozgrywanie turniejów w grze pojedynczej, podwójnej 
i mieszanej. 

 Zaleca się stosowanie procedur ogólnych w trakcie turniejów,                                
a w szczególności obostrzeń dotyczących zgromadzeń, dystansu społecznego 
i reżimu sanitarnego. 

 Organizator turnieju zobowiązany jest do umieszczenia na tablicy 
turniejowej aktualnych procedur obowiązujących w czasie trwania pandemii 
Covid-19 na turniejach rozgrywanych w ramach współzawodnictwa 
sportowego Polskiego Związku Tenisowego. 

 
Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o szczegółowe zapoznanie się i wdrażanie 
powyższych procedur. 
 
Jednocześnie informujemy, że powyższe procedury będą uaktualniane w przypadku 
ewentualnych zmian obowiązujących rozporządzeń. 

 
 

Warszawa, 31 maja 2020 r.    Polski Związek Tenisowy 

        Dział Sportu PZT 

 

 

 

 

 


