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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.1. Zakres działania
Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą turniejów PFTP, tj. wszystkich turniejów gry
pojedynczej, podwójnej i mieszanej rozgrywanych w Polsce zaliczanych do klasyfikacji
PFTP.
I.2. Prawo własności
Turnieje rangi Mistrzostw Polski, Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne są zarządzane
przez Zarząd PFTP. .
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski oraz inne turnieje międzynarodowe, lub
Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) są organizowane w Polsce
w porozumieniu z PFTP. Uzyskanie statusu Międzynarodowych Mistrzostw Polski
wymaga zgody Zarządu PFTP.
Organizator ma prawo do pozyskiwania sponsorów lokalnych, jeśli nie wyklucza tego
umowa z PFTP.
Właściciel turnieju ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze zdjęć oraz filmów z
udziałem zawodników, które zostały wykonane podczas danego turnieju.
I.3.Warunki uczestnictwa
Ogólne warunki uczestnictwa
W turniejach rozgrywanych w ramach Kalendarza PFTP mogą brać udział zawodnicy,
którzy:
 posiadają ważną licencję zawodniczą PFTP;
 posiadają aktualne badania lekarskie zezwalające na bezpieczne uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym w tenisie wydane zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1172); lub składają pisemną deklarację swoim dobrym stanie zdrowia pozwalającym
brać udział w zawodach
 posiadają ubezpieczenie NNW lub podpisaną deklareację o rezygnacji z
odpowiedzialności organizatora w przypadku NNW
Turnieje rangi mistrzowskiej
W turniejach rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski) mogą brać udział zawodnicy, którzy
spełniają jeden z poniższych warunków:
 posiadają obywatelstwo polskie;
 posiadają Kartę Polaka; posiadają kartę stałego pobytu w Polsce przez okres minimum
36 kolejnych miesięcy;
Turnieje międzynarodowe
Warunki uczestnictwa w oficjalnych turniejach międzynarodowych określone są
szczegółowo w regulaminach ITF i IFBT.
I.4. Obowiązujące przepisy
Turnieje są rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem, Kodeksem Postępowania
Zawodnika oraz Przepisami Gry w Tenisa Plażowego.
Turnieje międzynarodowe rozgrywane są zgodnie z regulaminami właściwej
organizacji międzynarodowej. Zgłaszając formalnie chęć organizacji turnieju PFTP,
organizator bierze na siebie obowiązek dotrzymania i wypełnienia wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu. Zawodnik zgłaszając się do turnieju PFTP
przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
I.5. Klasyfikacja
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turniejach PFTP oraz posiadający ważną roczną
licencję zawodniczą PFTP, klasyfikowani są według zasad opracowanych i
przedstawionych w rozdziale dotyczącym klasyfikacji turniejowej.
II. ZARZĄDZANIE TURNIEJAMI PFTP

Turnieje PFTP są zarządzane przez: Zarząd PFTP – turnieje ogólnopolskie w tym rangi
mistrzowskiej.
W zakresie regulaminów i przepisów:
a) zatwierdzanie regulaminów i przepisów
b) zapewnianie jednolitej wykładni przepisów zawartych w Regulaminach

c) podejmowanie decyzji w sprawach spornych nie dotyczących interpretacji przepisów
gry w tenisa plażowego.
d) opracowywanie zasad i zarządzanie klasyfikacją PFTP
W zakresie kalendarza turniejowego:
a) zatwierdzanie ramowych zasad tworzenia Kalendarza PFTP;
b) opracowanie Kalendarza PFTP;
c) zatwierdzanie odrębnych cykli turniejowych w ramach Kalendarza PFTP;
d) przyznawanie statusu Międzynarodowych Mistrzostw Polski oficjalnym turniejom
międzynarodowym;
e) zarządzanie oficjalnymi turniejami międzynarodowymi Tennis Europe i ITF;
f) coroczna ocena poziomu organizacyjnego najważniejszych turniejów z Kalendarza
PFTP.
W zakresie finansów i marketingu:
a) zatwierdzanie opłat regulaminowych związanych z organizacją turniejów;
b) nadzór nad funduszami turniejów w ramach ogólnych zasad gospodarki finansowej
PFTP;
c) rejestracja w imieniu PFTP wszystkich znaków firmowych (reklamowych) związanych z
turniejami
d) PFTP i ochrona tych znaków;
III. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU
III.1. Rodzaje turniejów
W ramach Kalendarza PFTP mogą być rozgrywane następujące turnieje:
a) Oficjalne turnieje międzynarodowe ITF i IFBT;
b) Mistrzostwa Polski i eliminacje Mistrzostw Polski;
c) Puchar Polski
Turnieje mogą być organizowane zarówno w sezonie letnim na boiskach odkrytych, jak i
w sezonie zimowym na boiskach krytych.
III.2. Zgłoszenie organizacji turnieju ogólnopolskiego
Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych przyznawana jest
poszczególnym organizatorom według zasad ustalonych przez Zarząd PFTP, zawartych
w komunikacie kalendarzowym PFTP na podstawie złożonych zbiorczych aplikacji.
III.3. Zgłoszenie organizacji turnieju międzynarodowego
Organizacja międzynarodowego turnieju przyznawana jest poszczególnym
organizatorom według zasad ustalonych przez Zarząd PFTP. Organizacja takiego
turnieju w zależności od puli nagród wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Przy puli
nagród: 0$ - należy zgłosić turniej na 90 dni przed datą turnieju;
Przy puli nagród: 2.500$ - należy zgłosić turniej na 140 dni przed datą turnieju.

IV. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU
IV.1. Regulamin turnieju eliminacyjnego
1. Termin zgłoszeń do turnieju upływa na 2 dni przed turniejem. W razie braku pełnej listy
zgłoszeniowej decyduje kolejność zgłaszania. Ostateczny termin to dzień przed
turniejem.
2. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio do organizatora turnieju. Gwarancją udziału
w turnieju będzie wcześniejsza wpłata wpisowego na konto Polskiej Federacji Tenisa
Plażowego. Osoby które nie wpłacą pieniędzy na konto organizatora lub na 30 minut
przed rozpoczęciem turnieju - nie będą mogły wziąć udziału w turnieju.
3. O ilości dopuszczonych par decyduje organizator na podstawie regulaminu turnieju.
4. Turniej jest rozgrywany według aktualnie obowiązujących przepisów BT
5. Turniej może być rozegrany w systemie brazylijskim, pucharowym, każdy z każdym,
grupowym lub mieszanym grupowo-pucharowym
a) w przypadku udziału mniej niż 9 par organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia
turnieju w grupach
b) w przypadku udziału mniej niż 5 par organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia
turnieju każdy z każdym
6. Losowanie winno być publiczne i odbywać się na dzień przed rozpoczęciem turnieju (w
uzasadnionym przypadku w dniu turnieju na minimum godzinę przed jego rozpoczęciem);
7. Rozstawienie zawodników w turnieju odbywa się na podstawie aktualnego rankingu;
8. Harmonogram spotkań powinien być opublikowany niezwłocznie po losowaniu;
9. Ponad 15-minutowe spóźnienie na mecz (zgodnie z harmonogramem) oznacza
walkower dla przeciwników;
10. Rozgrzewka przed każdym meczem trwa do 10 minut; w nagłych przypadkach
organizator może zmniejszyć czas do 5 min.
11. Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą. Dopuszczalne jest także
sędziowanie przez osobę trzecią, zaakceptowaną przez organizatora i pary rozgrywające
mecz (na życzenie samych zawodników);
12. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga regulamin, upoważnionym
do wydawania decyzji jest organizator, lub osoba przez niego upoważniona;
13. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Wskazane jest
przeprowadzenie badań lekarskich przed turniejem.
IV.2. Regulamin turnieju Finał Mistrzostw Polski
1. Termin zgłoszeń do turnieju upływa na 5 dni przed Turniejem, po wcześniejszym
poinformowaniu o kwalifikacji do Turnieju Finałowego.
2. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio do organizatora turnieju, gwarancja udziału

w turnieju będzie wcześniejsza wpłata wpisowego na konto Polskiej Federacji Tenisa
Plażowego. Osoby które nie wpłacą pieniędzy najpóźniej do 3 dni przed turniejem nie
będą mogły wziąć udziału w turnieju. Miejsce przechodzi na kolejna parę w klasyfikacji,
która zgłosi chęć uczestnictwa i wniesie opłatę;
3. W turnieju bierze udział 16 par - Mistrz Polski z roku 2018 (tylko w przypadku tych
samych zawodników którzy wygrali MP ,13 najlepszych par wynikających z rankingu + 2
dzikie karty, które przyznaje PFTP)
4. Turniej jest rozgrywany według aktualnie obowiązujących przepisów BT;
5. O systemie rozgrywania turnieju decyduje organizator;
6. Losowanie winno być publiczne i odbywać się na dzień przed rozpoczęciem turnieju (w
uzasadnionym przypadku w dniu turnieju na minimum godzinę przed jego rozpoczęciem);
7. Rozstawienie zawodników w turnieju odbywa się na podstawie aktualnego rankingu;
8. Harmonogram spotkań powinien być opublikowany niezwłocznie po losowaniu;
9. Ponad 15-minutowe spóźnienie na mecz (zgodnie z harmonogramem) oznacza
walkower dla przeciwników;
10. Rozgrzewka przed każdym meczem trwa do 10 minut;
11. Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą. Dopuszczalne jest także
sędziowanie przez osobę trzecią, zaakceptowaną przez organizatora i pary rozgrywające
mecz (na życzenie samych zawodników);
12. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga regulamin, upoważnionym
do wydawania decyzji jest organizator, lub osoba przez niego upoważniona;
13. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Wskazane jest
przeprowadzenie badań lekarskich przed turniejem.
IV.3.Ranking i kategorie turniejów
IV.3.1 Eliminacje Mistrzostw Polski
a. wszystkie turnieje które uzyskały akceptacje pisemną PFTP są zaliczane do Eliminacji
Mistrzostw Polski
b. warunki jakie musi spełnić organizator turnieju eliminacyjnego określa REGULAMIN
ORGANIZACJI TURNIEJU
c. wpisowe za udział w turnieju ustala organizator i ogłasza min. 7 dni przed rozpoczęciem
turnieju po uzyskaniu zgody PFTP
IV.3.2 Warunki organizacji turnieju Finał Mistrzostw Polski
a. Turniej może być rozgrywany na obiektach które spełniają m.in. następujące warunki
- 5 boisk do rozgrywania meczy
- zaplecze socjalne (prysznic)
- możliwość zapewnienia noclegu (płatnego przez uczestników)
b. wpisowe za udział w Finałach MISTRZOSTW POLSKI ustala PFTP w terminie 30 dni
przed turniejem
IV.3.3. Punktacja turniejów

Zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej poniżej tabeli. Warunkiem
uwzględnienia zawodnika w klasyfikacji jest dokończenie turnieju.
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Punkty z MP przechodzą na następny sezon i każdy startuje tylko z nimi.
W przypadku nie rozgrywania meczów o poszczególne miejsca, przyznawane są punkty
za najwyższe miejsce np. 5-8 przyznaje się punkty za 5 miejsce.

IV.3.4. Czas trwania sezonu i ustalenie kolejności w tabeli
Sezon rozpoczyna się Mistrzostwami Polski a kończy ostatnim turniejem eliminacyjnym
przed kolejnymi Mistrzostwami Polski.
Kolejność w tabeli ustalane jest na podstawie sumy zdobytych punktów począwszy od
Turnieju finałowego Mistrzostw Polski do ostatniego turnieju eliminacyjnego Mistrzostw
Polski

IV.4. Losowanie i rozstawienia
IV.4.1. Ważność losowania
Losowania prowadzi Sędzia Główny. Wszystkie losowanie turnieju powinny odbywać się
publicznie, tj. w sposób otwarty dla wszystkich zainteresowanych stron. Sędzia Główny
powinien zaprosić do każdego losowania co najmniej jednego z uczestniczących w
turnieju zawodników.
IV.4.2. Termin losowania
Losowanie powinno się odbyć niezwłocznie po ostatecznej weryfikacji lecz nie później niż
na godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
IV.4.3. Procedura losowania
 Zasady rozstawienia zawodników
Rozstawieni mogą być jedynie zawodnicy, którzy posiadają ranking . Liczba
rozstawionych uzależniona jest od wielkości drabinki.
W przypadku, gdy żaden z zawodników nie posiada rankingu, wówczas wszystkich
zawodników umieszcza się w drabince losowo.
 Wolne losy
Po rozlosowaniu zawodników rozstawionych w odpowiednie miejsca na drabince
turniejowej, w przypadku, gdy liczba zawodników nie pokrywa się z liczbą miejsc w
drabince, należy dopisać wolne losy, w pierwszej kolejności najwyżej rozstawionym.
Ewentualne dalsze wolne losy należy
rozlosować równomiernie w drabince.
Pozostali zawodnicy
Nazwiska pozostałych zawodników dolosowuje się od góry drabinki na kolejne wolne
miejsca.
 Zasady losowania turnieju pocieszenia
Turniej pocieszenia jest losowany po rozegraniu I rundy turnieju głównego zgodnie z
zasadami obowiązującymi w turnieju głównym. Musi on liczyć minimum 8 zawodników. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozgrywanie turnieju pocieszenia według
formuły "do tyłu" zgodnie z układem tabelki turnieju głównego.

IV.4.4. Przebieg turnieju.
Rozpoczęcie turnieju
Turniej uważa się za rozpoczęty, w momencie wykonania pierwszego podania w
pierwszym punkcie pierwszego meczu turnieju.
Mecz uważa się za rozpoczęty, w momencie wykonania pierwszego podania w
pierwszym punkcie pierwszego meczu.
Planowanie przebiegu gier
Sędzia główny i dyrektor turnieju mają obowiązek natychmiast po losowaniu danego
turnieju opracować plan gier, a także wywiesić go na tablicy informacyjnej - do
wiadomości uczestników turnieju.
Przy planowaniu przebiegu gier należy stosować następujące zasady:
a) wytypowanie kolejności gier na poszczególnych boiskach;
b) dopuszcza się przeniesienie gier na inne boisko;
c) rozpoczynanie od spotkań najbardziej cofniętych;
d) turniej pocieszenia należy rozpocząć tak szybko, jak będzie to możliwe według
harmonogramu niepowodującego kolizji rozgrywania turniejów głównych, miksta i debla.

V. TECHNICZNE WARUNKI ROZGRYWANIA TURNIEJÓW KRAJOWYCH
V.1. Boiska
Wszystkie boiska, na których rozgrywane są oficjalne mecze turniejowe powinny mieć
dokładnie taką samą nawierzchnię.
Boiska muszą być udostępnione już w dniu rozpoczęcia turnieju eliminacyjnego.
Organizator turnieju rangi Mistrzostw Polski musi dysponować minimum 3 boiskami
otwartymi lub 3 boiskami pod dachem.
W przypadku turniejów rangi eliminacji Mistrzostw Polski musi dysponować minimum 2
boiskami otwartymi lub 2 boiskami pod dachem.
Przez cały czas trwania turnieju na obiekcie musi znajdować się oficjalna tablica
informacyjna, na której sędzia główny zawodów lub dyrektor turnieju winien umieszczać:
a) aktualne wyniki poszczególnych gier (drabinki turniejowe);
b) plan gier na dany dzień.
V.2. Piłki
1. Turnieje z kalendarza PFTP mogą być rozgrywane jedynie oficjalnymi piłkami
wskazanymi w komunikacie PFTP;
2. Mecze w turniejach rangi Mistrzostw Polski rozgrywane są obowiązkowo minimum
trzema piłkami. W turniejach niższej rangi dopuszcza się rozgrywanie meczów dwiema
piłkami.
3. W turnieju głównym kolejne nowe piłki muszą być dostarczone na seta trzeciego, ale

tylko w przypadku gry w formule pełnej (nie dotyczy match tiebreaka)
4. W przypadku, kiedy piłka zostanie uszkodzona lub zagubiona, organizator
zobowiązany jest dostarczyć kolejną piłkę.
V.3. Nagrody
Dla trzech pierwszych zawodników lub par w turniejach kategorii mistrzowskiej, PFTP
organizator przyznaje medale lub puchary (w przypadku nie rozgrywania meczu o trzecie
miejsce - dwa medale brązowe) oraz pamiątkowe dyplomy.
W pozostałych turniejach organizatorzy winni zapewnić (w zależności od rangi) nagrody
dla zwycięzców wszystkich konkurencji.
Wpisowe
Organizatorzy turniejów mogą pobierać wpisowe od zawodników, zgodnie z niniejszym
regulaminem PFTP

VI. PRZEPISY KLASYFIKACJI PFTP
VI.1. Sezon klasyfikacyjny
Sezon klasyfikacyjny trwa od Mistrzostw Polski w danym roku do ostatniego turnieju
eliminacyjnego do Mistrzostw Polski w roku następnym.
VI.2. Zasady ustalania rankingu
Punktacja turniejów rozgrywanych systemem pucharowym
Zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej powyżej tabeli, zgodnie
zachowaniu następującymi zasadami:
 zawodnik przegrywający w pierwszym swoim meczu w turnieju głównym, za
wyjątkiem przegranej walkowerem otrzymuje punkty, niezależnie od rangi turnieju;
 za zwycięstwo walkowerem w pierwszym swoim meczu w turnieju
głównym zawodnik punkty; zwycięstwo walkowerem w kolejnych rundach jest traktowane
jak każde inne;
 za przegraną walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik nie otrzymuje
punktów;
 nie ma obowiązku rozgrywania meczu o trzecie miejsce;

VII. KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODNIKA

VII.1. Cel:
Polska Federacja Tenisa Plażowego ustanawia niniejszy kodeks w celu uniknięcia
nieuczciwych i nieprofesjonalnych zachowań zawodników, członków rodzin i osób
wspierających, a także organizatorów turniejów znajdujących się w kalendarzu PFTP.
W przypadku turniejów międzynarodowych nadrzędne są odpowiednie Kodeksy
Postępowania właściwych organizacji
VII.2. Naruszenie kodeksu podczas turnieju
VII.2.1. Ogólna zasada
Każdy zawodnik powinien podczas wszystkich meczów oraz przez cały czas trwania
turnieju zachowywać się na obiektach turniejowych w sposób godny sportowca i
zdyscyplinowany. Przepis ten dotyczy także wszystkich osób będących z zawodnikiem
tzn. trenerów, opiekunów, członków
rodziny, itd. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zachowań mających charakter
obraźliwy w stosunku do zawodników, PFTP, organizatorów, pracowników turnieju,
sędziów, widzów, dzieci lub innych osób, sędzia główny turnieju może podjąć decyzję o
usunięciu takiej osoby z obiektu, na którym jest rozgrywany turniej.
Dla celów wszystkich przepisów naruszenia kodeksu, obiekty turniejowe oznaczają
boiska wraz z infrastrukturą, hotele, środki transportu turniejowego oraz inne miejsca
związane bezpośrednio z turniejem.
VII.2.2. Punktualność
Mecze powinny następować zgodnie z ogłoszonym wcześniej planem gier. Plan ten
powinien być wywieszony przez sędziego głównego w dobrze widocznym miejscu.
Sędzia główny ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu oficjalnego zegara
zawodów.
Każdy zawodnik nie będący gotowy do gry w ciągu 15 minut po jej wywołaniu, powinien
być zdyskwalifikowany, chyba że sędzia główny po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności
nie nałoży dyskwalifikacji.
VII.2.3. Opuszczenie boiska
Podczas meczu oraz rozgrzewki zawodnikowi nie wolno opuścić boiska bez zgody
sędziego. Zawodnik, który naruszy ten przepis, może być zdyskwalifikowany przez
sędziego głównego.
VII.2.4. Odmowa dokończenia meczu
Zawodnik musi dokończyć rozpoczęty mecz, chyba, że z uzasadnionych powodów nie
jest w stanie tego zrobić. Zawodnik, który narusza ten przepis może być
zdyskwalifikowany przez sędziego głównego.

VII.2.5. Nieuzasadnione przerwy
Zawodnicy powinni przystąpić do gry na żądanie sędziego głównego, natychmiast po
zakończeniu rozgrzewki. Od tego momentu gra powinna być kontynuowana bez
nieuzasadnionych przerw, do których zalicza się także przerwy spowodowane naturalna
utratą sprawności fizycznej.
Podczas zmiany stron przy nieparzystej sumie gemów w secie maksymalnie 90 sekund
może upłynąć od momentu zakończenia punktu do czasu wykonania pierwszego serwisu
w kolejnym gemie. Jednak, po pierwszym gemie każdego seta gra powinna być
kontynuowana i zawodnicy muszą zmienić strony bez przerwy na odpoczynek.
Po zakończeniu każdego seta, bez względu na wynik, zawodnicy mają prawo do przerwy,
która może trwać maksymalnie 3 minuty od momentu zakończenia punktu do czasu
wykonania pierwszego serwisu w kolejnym secie. Jeśli suma gemów w zakończonym
secie jest parzysta, zawodnicy nie zmieniają stron aż do zakończenia pierwszego gema
kolejnego seta.
Odbierający powinien dostosować się do tempa podającego i musi być gotowy do
odbioru, kiedy podający jest gotowy do serwisu.
Przekroczenie niniejszego przepisu karane jest zgodnie z nienarastającym systemem
kar. Pierwsze naruszenie przepisu karane jest ostrzeżeniem, każde kolejne karą punktu.
Jednak, jeśli naruszenie przepisów wiąże się z odmową dokończenia meczu, naturalną
utratą sprawności fizycznej lub kontuzją, po wezwaniu do kontynuowania gry, sędzia
główny nakłada kolejne kary zgodnie z narastającym systemem kar za opóźnianie gry.
Również, jeżeli sędzia uzna, że odbierający celowo i regularnie zakłóca rytm
serwującego, może ukarać odbierającego zgodnie z narastającym systemem kar.
VII.2.6. Używanie nieprzyzwoitych wyrazów
Zawodnicy nie powinni używać nieprzyzwoitych wyrazów na obiektach turniejowych. Jeśli
zawodnik naruszy ten przepis podczas meczu, może być za to ukarany zgodnie z
narastającym systemem kar.
Dla celów niniejszych przepisów, używanie nieprzyzwoitych wyrazów oznacza używanie
słów powszechnie znanych jako przekleństwa lub słowa obraźliwe, które były wyraźnie
słyszane przez kogokolwiek z sędziów, widzów, dzieci do podawania piłek lub innych
osób.
VII.2.7. Obraźliwe gesty
Zawodnicy nie powinni wykonywać na obiektach turniejowych żadnych gestów
uważanych za obraźliwe. Jeśli naruszenie tego przepisu nastąpi podczas gry, zawodnik
podlega karze zgodnie z
narastającym systemem kar. Dla celów tego przepisu, obraźliwe gesty oznaczają
wykonywanie znaków rękoma, rakietą lub
piłką, które powszechnie są uważane za obraźliwe.

VII.2.8. Obraza słowna
Zawodnicy na obiektach turniejowych nie powinni obrażać słownie sędziów, przeciwnika,
organizatorów, widzów lub jakiejkolwiek innej osoby. Jeśli takie naruszenie przepisów
będzie miało miejsce podczas meczu, zawodnik może być ukarany zgodnie z
narastającym systemem kar. Dla celów niniejszego przepisu, obraza słowna oznacza
stwierdzenie skierowane do sędziego,
przeciwnika, widza lub innej osoby, które w wyraźny sposób podważa jego uczciwość lub
ma charakter uwłaczający, obraźliwy lub obelżywy.
VII.2.9. Obraza czynna
Zawodnicy na obiektach turniejowych nie powinni obrażać czynnie jakiegokolwiek
sędziego, organizatora, przeciwnika, widza lub innej osoby. Jeśli takie naruszenie
przepisów będzie miało miejsca podczas
meczu, zawodnik może być ukarany zgodnie z narastającym systemem kar. Obraza
czynna oznacza dotykanie jakiejkolwiek osoby bez jej upoważnienia.
VII.2.10. Nadużycie piłek
Zawodnicy nie powinni mocno lub z gniewem uderzać, kopać oraz rzucać piłki tenisowej
na obiektach turniejowych, z wyjątkiem sytuacji przypadkowych, mających miejsce
podczas wymiany na boisku. Dla celów niniejszego przepisu nadużycie piłki oznacza
celowe wyrzucenie piłki poza obręb kortu, celowe lub przypadkowe uderzenie, kopnięcie,
rzucenie piłki w obrębie kortu, które może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się
na korcie lub w jego pobliżu. Jeśli takie naruszenie przepisu ma miejsce podczas meczu
zawodnik może być ukarany zgodnie z narastającym systemem kar.
VII.2.11. Nadużycie rakiety lub innego sprzętu
Zawodnicy nie powinni mocno lub z gniewem uderzać, kopać oraz rzucać rakiety
tenisowej, a także innego sprzętu na obiektach turnieju. Naruszenie tego przepisu
podczas gry podlega karze zgodnie z narastającym systemem kar. Dla celów niniejszego
przepisu, nadużycie rakiety lub innego sprzętu oznacza umyślne uderzenie w siatkę,
boisko, stołek sędziowski lub inne stałe wyposażenie boiska z powodu gniewu lub
frustracji lub działanie mające na celu zniszczenie rakiety lub sprzętu. Trenerzy,
opiekunowie, rodzice zawodnika, itd. nie powinni na obiekcie, na którym rozgrywany jest
turniej:
a) używać nieprzyzwoitych wyrazów
b) wykonywać obraźliwych gestów
c) obrażać słownie lub czynnie jakiejkolwiek osoby
d) wyrażać opinii, naruszających dobre imię turnieju, znieważyć lub naruszyć dobre imię
organizatorów i sędziów.
Jeżeli naruszenie przez nich powyższych przepisów nastąpi podczas meczu zawodnika
(włącznie z rozgrzewką), zawodnik może być ukarany zgodnie z narastającym

systemem kar. W okolicznościach, gdy naruszenie powyższych przepisów przez
trenerów, opiekunów, rodziców, itd. wyjątkowo uwłacza dobremu imieniu turnieju lub jest
Ciężkim Wykroczeniem, sędzia główny ma prawo usunąć osobę popełniającą
wykroczenie z kortu i z obiektu, a odmowa wykonania polecenia może być podstawą do
natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika.
VII.2.12. Niesportowe zachowanie
Zawodnicy w trakcie rozgrywania turnieju powinni zachowywać się w sposób godny
prawdziwego sportowca, oddając szacunek wszystkim osobom na obiekcie oraz
respektując prawa przeciwników, widzów oraz innych osób. Za naruszenie tego przepisu
zawodnik może być ukarany zgodnie z narastającym systemem kar. Niesportowe
zachowanie oznacza wszelkiego rodzaju zachowania, które tworzą niewłaściwy i
szkodliwy wizerunek sportowca, a które nie zostały objęte przepisami szczegółowymi.
VII.3. System kar
VII.3.1. Narastający system kar:
 pierwsze naruszenie przepisów – ostrzeżenie;
 drugie naruszenie przepisów - utrata punktu;
 trzecie i każde kolejne naruszenie przepisów - utrata gema.
Jednakowoż po trzecim naruszeniu przepisów sędzia decyduje, czy następne
naruszenie przepisów będzie ukarane utratą gema czy dyskwalifikacją. Sędzia powinien
zawiadomić sędziego głównego o udzieleniu zawodnikowi kary punktu. Od tego momentu
sędzia główny powinien obserwować mecz i współdecydować o nałożeniu następnych
kar.
VII.3.2. Nienarastający system kar.
 pierwsze naruszenie przepisów – ostrzeżenie;
 każde kolejne naruszenie przepisów – kara punktu.
VII.3.3. Dyskwalifikacja.
Sędzia główny może zdyskwalifikować zawodnika za pojedyncze naruszenie przepisów,
jeżeli jest ono szczególnie drastyczne. W każdym przypadku natychmiastowej
dyskwalifikacji, decyzja sędziego naczelnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Zdyskwalifikowany zawodnik traci wszystkie zdobyte w turnieju punkty i nagrody, a sędzia
główny ma prawo zdyskwalifikować zawodnika we wszystkich pozostałych konkurencjach
turnieju (np. mikst, turniej pocieszenia). Nie dotyczy to przypadków, gdy zawodnik został
zdyskwalifikowany z powodu:
 punktualności lub nieprzepisowego stroju;
 niezdolności do gry wynikłej ze stanu zdrowia lub kontuzji;





dyskwalifikacji spowodowanej naruszeniem przepisów dotyczących
nieuzasadnionych przerw w grze, jeżeli spowodowana ona była stanem zdrowia
lub kontuzją;
naruszenia kodeksu przez partnera deblowego.

VII.4. Ciężkie wykroczenia
VII.4.1. Przekupstwo
Żaden zawodnik nie może przyjmować i oferować czegokolwiek wartościowego lub
mogącego przynieść korzyści osobiste w celu wpłynięcia na wynik, poziom i jakość gry w
jakimkolwiek meczu odbywającym się w trakcie turnieju znajdującego się w kalendarzu
PFTP.
VII.4.2. Zakłady
Żaden zawodnik nie może robić zakładów pieniężnych i rzeczowych w związku z
jakimkolwiek turniejem znajdującym się w kalendarzu PFTP.
VII.4.3. Szczególne formy naruszenia kodeksu
Za szczególne formy naruszenia kodeksu uważa się:
 Pojedyncze naruszenie kodeksu, które jest wyjątkowo naganne i poważnie godzi w
dobre imię Polskiej Federacji Tenisa Plażowego lub turnieju lub kogokolwiek
spośród organizatorów i pracowników turnieju.
 Dwa lub więcej naruszeń kodeksu w przeciągu dwunastu miesięcy, które
rozpatrywane pojedynczo nie są uznawane za szczególną formę naruszenia
kodeksu, ale razem mogą być traktowane jako szczególna forma naruszenia
kodeksu i w związku z tym stanowią podstawę do wyciągnięcia konsekwencji na
podstawie niniejszego przepisu (np. dwie dyskwalifikacje).
Zachowanie sprzeczne z zasadami uczciwości sportowej
Żaden zawodnik nie powinien zachowywać się sprzecznie z zasadami uczciwości
sportowej. Wkroczenie to stanowią w szczególności poniższe przypadki:
 Jeżeli zawodnik popełni w Polsce lub zagranicą przestępstwo zagrożone karą
pozbawienia wolności na okres dłuższy niż 1 rok, może podlegać niniejszemu
przepisowi.
 Jeżeli zawodnik lub ktokolwiek z jego trenerów, opiekunów, członków rodziny, itd.
publicznie wyraża opinię, która jest bezpodstawnym oskarżeniem lub zniewagą
PFTP lub turnieju lub kogokolwiek spośród organizatorów i pracowników turnieju,
zawodnik ten może podlegać niniejszemu przepisowi.
VII.4.4. Dochodzenie, kara i odwołanie

Zarząd PFTP lub komórka powołana przez Zarząd PFTP przeprowadza gruntowne i
szczegółowe dochodzenie w celu ustalenia faktów Ciężkiego Wykroczenia. Podczas
dochodzenia PFTP jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności i
rzetelności.
Zarząd PFTP lub komórka powołana przez Zarząd PFTP zawiadamia na piśmie
zawodnika, że prowadzone jest przeciwko niemu dochodzenie. Zawodnik ma prawo do
obrony. Po zakończeniu dochodzenia Zarząd PFTP lub komórka powołana przez Zarząd
PFTP zawiadamia na piśmie zawodnika o nałożonej karze.
Karą za Ciężkie Wykroczenie może być:
 Kara finansowa i/lub.
 Zawieszenie na okres do 3 lat.
Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania od nałożonej kary do Zarządu PFTP
VII.5. Pomoc medyczna
VII.5.1. Stan medyczny
Stan medyczny to choroba lub uraz, stanowiący uzasadnienie do przeprowadzenia, w
trakcie rozgrzewki lub meczu, badania medycznego lub udzielenie pomocy medycznej
przez uprawnioną osobę.
Stan medyczny podlegający pomocy medycznej
 nagły rozwój choroby lub powstanie urazu podczas rozgrzewki lub meczu, które
wymaga natychmiastowej pomocy medycznej: choroby lub urazy, które uległy
pogorszeniu podczas rozgrzewki lub meczu, na które pomoc medyczna może
zostać udzielona w trakcie przerwy na zmianę stron lub przerwy setowej
Stan nie podlegający pomocy medycznej
 stan medyczny, którego nie można wyleczyć podczas przerwy na pomoc
medyczną;
 stan medyczny, który nie powstał lub nie uległ pogorszeniu w trakcie
rozgrzewki lub meczu;
 ogólne wyczerpanie organizmu;
 stan medyczny, którego leczenie wymagałoby zastrzyków, transfuzji lub
podawania tlenu, z wyjątkiem osób chorych na cukrzycę, które po przedstawieniu
zaświadczenia lekarskiego mają prawo do kontrolowania poziomu cukru we krwi
oraz aplikowania sobie insuliny – czynności te powinny odbywać się poza
boiskiem.
VII.5.2 Badanie medyczne
Podczas rozgrzewki lub meczu zawodnik za pośrednictwem sędziego może poprosić
osobę uprawnioną do udzielania pomocy medycznej o ocenę stanu zdrowia podczas
najbliższej zmiany stron lub przerwy setowej. Jedynie w przypadku nagłego stanu

medycznego, zawodnik może prosić sędziego o natychmiastowe zatrzymanie gry i
wezwanie osoby uprawnionej do udzielania
pomocy medycznej. Badanie medyczne przeprowadza się w celu stwierdzenia czy stan
zawodnika podlega pomocy medycznej i kiedy pomoc medyczna powinna zostać
udzielona. Badanie powinno zostać przeprowadzone w rozsądnym czasie, równoważąc
troskę o bezpieczeństwo zawodnika i potrzebę zachowania ciągłości gry. Osoba
uprawniona do udzielanie pomocy medycznej może zdecydować o przeprowadzeniu
badania medycznego poza boiskiem. Jeśli osoba uprawniona za udzielanie pomocy
medycznej uzna, że stan zawodnika nie podlega pomocy medycznej, pomoc taka nie
może zostać udzielona.
VII.5.3. Przerwa na pomoc medyczną
Przerwa na pomoc medyczną jest dozwolona przez sędziego, jeżeli po przeprowadzeniu
badania osoba uprawniona do udzielania pomocy medycznej stwierdzi, że potrzebuje
dodatkowego czasu na udzielenie pomocy. Przerwa na pomoc medyczną udzielana jest
podczas przerwy na zmianę stron lub podczas przerwy setowej, chyba, że osoba
uprawniona do udzielania pomocy medycznej zdecyduje, że zawodnik wymaga
natychmiastowej pomocy medycznej. Przerwa na pomoc medyczną rozpoczyna się,
kiedy osoba uprawniona do udzielania pomocy medycznej jest gotowa do udzielenia
pomocy. Osoba uprawniona do udzielenia pomocy medycznej może zdecydować o
udzieleniu pomocy medycznej poza boiskiemPrzerwa na pomoc medyczną trwa trzy (3)
minuty. Sędzia główny ma prawo wydłużenia czasu przerwy, jeżeli jest to konieczne.
Zawodnik może otrzymać jedną (1) przerwę na pomoc medyczną na każdą
chorobę/kontuzję podlegającą pomocy medycznej.
Skurcze mięśni: Zawodnikowi odczuwającemu skurcze mięśni może zostać udzielona
pomoc medyczna wyłącznie podczas przerwy na zmianę stron lub po zakończeniu seta.
Na skurcze nie przysługuje 3-minutowa przerwa na pomoc medyczną.
Zawodnikowi przysługuje 3-minutowa przerwa na pomoc medyczną jedynie w przypadku,
gdy skurcze mięśni są jednym z objawów nagłego rozwinięcia choroby, albo powstałego
urazu podczas rozgrzewki lub meczu, które wymaga natychmiastowej pomocy
medycznej. Ocena, czy odczuwane skurcze mięśni są objawem nagłego stanu
medycznego należy do osoby uprawnionej do udzielania pomocy medycznej.
Uwaga:
Zawodnik, który przerwie grę twierdząc, że skurcze są objawem stanu medycznego, na
który przysługuje 3-minutowa przerwa na pomoc medyczną, w przypadku nie
potwierdzenia tego przez osobę uprawnioną do udzielania pomocy medycznej, musi
bezzwłocznie kontynuować grę.
Jeśli zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry z powodu skurczów mięśni bez
otrzymania pomocy medycznej może zostać mu ona udzielona, ale zawodnik ten
przegrywa punkty / gemy potrzebne do zmiany stron lub zakończenia seta. Pomoc
medyczna na skurcze mięśni może być

udzielona nie częściej niż podczas dwóch (2) przerw, które nie muszą następować po
sobie. Za zgodą sędziego głównego zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie (2)
przerwy na pomoc medyczną z rzędu, jeżeli osoba uprawniona do udzielania pomocy
medycznej podczas jednego
badania stwierdzi, że zawodnik uległ co najmniej dwóm odrębnym kontuzjom,
podlegającym pomocy medycznej.
VII.5.4. Pomoc medyczna
Osoba upoważniona do udzielania pomocy medycznej może udzielić takiej pomocy bądź
dostarczyć niezbędne środki medyczne w trakcie przerwy na zmianę stron lub przerwy
setowej.
Na każdą kontuzję pomoc taka może być udzielana nie więcej niż podczas dwóch (2)
przerw, które nie muszą następować po sobie, przed lub po przerwie na pomoc
medyczną. Zawodnik nie może otrzymać pomocy medycznej podczas zmiany stron lub
przerwy setowej, gdy jego stan nie
podlega pomocy medycznej.
VII.5.5. Przewinienia
Po zakończeniu przerwy na pomoc medyczną lub po udzieleniu pomocy medycznej
każda zwłoka w podjęciu gry jest karana zgodnie z narastającym systemem kar za
opóźnianie gry.
VII.5.6. Krwawienie
Jeżeli zawodnik krwawi, sędzia powinien zatrzymać grę najszybciej jak to możliwe i
wezwać osobę uprawnioną do udzielania pomocy medycznej, w celu przeprowadzenia
badania i udzielenia pomocy medycznej. Na prośbę osoby uprawnionej do udzielania
pomocy medycznej, przerwa na
pomoc medyczną możne zostać wydłużona do pięciu (5) minut.
VII.5.7. Niewydolność fizyczna
Jeżeli zawodnik w wyniku nagłego stanu medycznego nie jest w stanie zwrócić się do
sędziego o wezwanie osoby uprawnionej do udzielania pomocy medycznej, powinien to
zrobić natychmiast
sędzia główny. Ponadto jeżeli sędzia główny uważa, że stan zdrowia
lub kontuzja zawodnika wymaga pomocy medycznej, sędzia ma prawo wstrzymać grę i
wezwać osobę uprawnioną do udzielenia pomocy medycznej, aby ta udzieliła
zawodnikowi pomocy lub uprzedziła tego zawodnika o skutkach jej nie udzielenia. Jeżeli
sędzia główny w porozumieniu z osobą uprawnioną do udzielenia pomocy medycznej
uzna, że kontynuowanie przez zawodnika gry zagrażałoby poważnie jego zdrowiu,
zdrowiu inny
zawodników, sędziów lub obsługi turnieju, albo wpłynęłoby bardzo niekorzystnie na

poziom i jakość meczu, sędzia naczelny ma prawo do natychmiastowego wycofania
zawodnika z gry.
Jeżeli sędzia naczelny w porozumieniu z osobą uprawnioną do udzielenia pomocy
medycznej uzna, że kontuzja lub stan zdrowia zawodnika jest na tyle poważny, że
podjęcie gry przez tego zawodnika mogłoby zagrażać jego zdrowiu lub życiu lub
wpłynęłoby bardzo niekorzystnie na
poziom i jakość meczu, ma prawo do niedopuszczenia tego zawodnika do gry. Jeżeli
osoba uprawniona do udzielenia pomocy medycznej stwierdzi, że stan zdrowia
zawodnika uległ znacznej poprawie, zawodnik ten może kontynuować grę w pozostałych
konkurencjach turnieju, nawet tego samego dnia.
VII.5.8. Przerwa na toaletę lub zmianę stroju
Zawodnik może otrzymać zgodę na opuszczenie kortu i otrzymania rozsądnego czasu
przerwy na toaletę lub zmianę stroju (dziewczęta/kobiety.) Przerwa na toaletę powinna
być brana w trakcie przerwy między setami. Przerwa na zmianę stroju musi być brana w
trakcie przerwy między setami.
Przerwa na toaletę lub zmianę stroju nie może być brana w jakimkolwiek innym celu.
Zawodniczka może zmienić strój podczas przerwy na toaletę.
Za każdym razem, gdy którykolwiek z zawodników opuszcza boisko w celu przerwy na
toaletę, niezależnie od tego, czy jego przeciwnik opuścił boisko czy nie, liczy się to jako
jedna z dozwolonych przerw dla tego
zawodnika.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2018 roku zgodnie z uchwałą Zarządu
PFTP nr 8 z dnia 22 stycznia 2018 roku.

