
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN PROGRAMU PFTP OPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obowiązuje od 10 lutego 2020 roku  



 
Definicje 
 
Organizator – każdy ośrodek tenisa plażowego, niezależnie od formy organizacyjnej, osoba 
fizyczna lub prawna podejmująca się organizacji turnieju w ramach Programu PFTP OPEN. 
PFTP – Polska Federacja Tenisa Plażowego  
Zawodnik OPEN – osoba grająca w tenisa plażowego: 

a) Która nie znajduje się w pierwszej 12. kategorii mężczyzn oraz w pierwszej 8. kategorii 
kobiet rankingu PFTP PRO 

b) Która nie jest klasyfikowana w rankingu ITF w kategorii mężczyzn poniżej 300 miejsca 
oraz w kategorii kobiet poniżej 200 miejsca  

c) Która nie brała udziału w turniejach (międzynarodowych oraz rangi mistrzowskiej) PRO 
federacji IFBT w 2019 roku.  

 
 
I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
I.1. Zakres działania 
Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich turniejów rozgrywanych w Polsce i 
zaliczanych do klasyfikacji, w skład których wchodzą turnieje rozgrywane w ramach cyklu PFTP 
OPEN/IFBT ADVANCE 
 
I.2. Prawo własności 
Prawa własności Mistrzostw Polski wymienionych w pkt. I.1 są w posiadaniu PFTP. Uzyskanie 
statusu Mistrzostw Polski wymienionych w pkt. I.1 wymaga zgody PFTP. 
 
1.3. Warunki uczestnictwa 
Prawo gry w turniejach rozgrywanych w ramach kalendarza PFTP OPEN mają tylko i wyłącznie 
gracze, którzy posiadają aktualną licencję PFTP OPEN lub wykupili licencję jednorazową. 
 
I.4. Prawa i obowiązki uczestników Programu PFTP OPEN 
I.4.1. ORGANIZATORZY 
Wraz z przystąpieniem do programu organizator zobowiązuje się do: 

a) Posiadania licencji klubowej PFTP 
b) Zgłoszenia oraz ewentualnego odwołania turnieju poprzez mail: info@pftp.pl lub tel. 

517224594 
c) Akceptacji oraz przestrzegania regulaminu Programu PFTP OPEN  
d) Ekspozycji materiałów przesłanych na turniej przez PFTP 
e) Umieszczenia logotypów wskazanych przez PFTP na wszelkich materiałach związanych 

z organizowanym turniejem 
f) Wprowadzanie wyników oraz zdjęć poprzez wysłanie maila na: info@pftp.pl w tytule 

wpisując nazwę i datę turnieju.  
g) Promowania rozgrywek 

Wraz z przystąpieniem do programu PFTP OPEN organizator turniejów ma możliwość: 
a) Publikacji turnieju w kalendarzu imprez PFTP OPEN 
b) Publikacji wyników oraz relacji tekstowo-zdjęciowej turnieju na stronie internetowej 

www.pftp.pl pod warunkiem wysłania ich na maila wraz z wynikami turnieju. 
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I.4.2. Zawodnicy OPEN 
Wraz z przystąpieniem do programu uczestnik zobowiązuje się do: 

a) Posiadania licencji PFTP OPEN 
b) Zgłoszenia się na turniej za pośrednictwem maila: info@pftp.pl albo telefonu 

podanego przez organizatora 
c) Akceptacji oraz przestrzegania regulaminu Programu PFTP OPEN 
d) Przestrzegania przepisów gry w Tenisa Plażowego, 
e) Odwołania z turnieju mailowo: info@pftp.pl bądź telefonicznie.  

Wraz z przystąpieniem do programu PFTP OPEN zawodnicy mają możliwość: 
a) Korzystania ze zniżki przy wykupieniu licencji rocznej  
b) Korzystania ze zniżki przy opłacie wpisowego na turniejach opublikowanych w 

kalendarzu Programu PFTP OPEN 
c) Klasyfikacji na jedynej oficjalnej liście rankingowej PFTP OPEN w Polsce,  
d) Udziału w akcjach promocyjnych PFTP  
e) Udziału w konkursach PFTP skierowanych do uczestników programu PFTP OPEN  

 
I.4.3. Licencja PFTP OPEN 
Przystąpienie do Programu PFTP OPEN następuje poprzez wykupienie Licencji PFTP OPEN 

a) Opłaty członkowskie za licencję PFTP OPEN wynoszą 30 zł 
b) Licencja jednorazowa wynosi 10 zł 

 
I.5. Obowiązujące przepisy 
Turnieje rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem oraz Przepisami Gry w Tenisa 
Plażowego. Turnieje międzynarodowe organizowane w Polsce, rozgrywane są zgodnie z 
regulaminem ITF oraz IFBT. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 
wykładnię stanowią regulaminy PFTP. 
 
II. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU 
 
II.1. Rodzaje turniejów 
a) powyżej 17 par  
b) 12- 16 par 
c) 9-12 par  
d) 4-8 par    
 
II.2.Zgłoszenie organizacji turnieju oraz wpisanie go do kalendarza 
Turniej zostanie wpisany do kalendarza i należy go zgłosić na minimum 10 dni przed 
organizacją. Należy pamiętać, że wcześniej zgłoszone turnieje mają więcej czasu na promocję i 
większą frekwencję.  
Kalendarz rozgrywek jest publikowany na stronie internetowej i regularnie uaktualniany. 
 
II.3. Kierownictwo turniejów krajowych 

1. Organizator odpowiada za sprawne, terminowe i zgodne z przepisami 
przeprowadzenie turnieju. 

Do obowiązków organizatora należy w szczególności: 
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a) Weryfikacja uczestników pod kątem spełniania warunków regulaminu oraz 
sporządzenie listy uczestników; 

b) Sporządzanie planu gier na każdy dzień; 
c) Dbanie o dobry wizerunek PFTP, szczególnie w kontaktach z mediami oraz 

uczestnikami zawodów. 
2. Sędzia turnieju (W przypadku braku licencjonowanego sędziego, jego obowiązki 

przejmuje organizator.) 
Do obowiązków sędziego należy w szczególności: 
a) Nadzorowanie i sprawdzenie przygotowania obiektu do zawodów; 
b) Dokonanie ostatecznej weryfikacji uczestników w oparciu o listę zgłoszeń pod kątem 

spełniania warunków regulaminu; 
c) Dokonywanie rozstawienia na podstawie aktualnych rankingów oraz przeprowadzenie 

losowań wszystkich rodzajów turniejów zgodnie z przepisami PFTP; 
d) Nadzorowanie zachowania zawodników oraz osób towarzyszących na obiekcie; 
e) Prawo do usunięcia z obiektu każdej osoby zachowującej się niezgodnie z 

regulaminem; 
f) Podejmowanie decyzji o przydatności boisk do gry; 
g) Decydowanie o wszelkich przerwach w grze; 
h) Wyznaczanie terminu dokończenia meczu; 
i) Interpretacja przepisów gry w tenisa plażowego 

 
III. WARUNKI ROZGRYWANIA TURNIEJÓW. 
 
III.1. Zgłoszenia i odwołania do turnieju. 
Zgłoszenia do turniejów muszą być dokonywane w terminie ustalonym przez organizatora. 
Termin zgłoszeń do turniejów międzynarodowych rozgrywanych w Polsce - zgodnie z 
przepisami międzynarodowymi. 
 
Zawodnik OPEN ma OBOWIĄZEK poinformować organizatora o tym, że nie weźmie udziału w 
turnieju. W przypadku celowego i nagminnego niewywiązywania się z tego obowiązku, 
Organizator turnieju ma prawo do niedopuszczenia tej osoby do turnieju. 
 
III.2. Boiska 
Wszystkie  boiska,  na  których  rozgrywane  są  mecze  turniejowe,  powinny  mieć  taką  samą  
nawierzchnię. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przenieść gry 
na inną godzinę, inny dzień bądź miejsce;  
Boiska muszą spełniać wymogi regulaminowe przewidziane przepisami gry w tenisa 
plażowego; 
Poprawienie stanu nawierzchni boiska może mieć miejsce tylko podczas przerw na zmianę 
stron przez zawodników lub przerwy między setami. 
 
III.3. Obiekt turniejowy 
Obiekt, na którym rozgrywany jest turniej, powinien posiadać szatnie oraz odpowiednie 
zaplecze sanitarne. 
 
Podczas trwania turnieju na obiekcie musi znajdować się tablica informacyjna, na której 
organizator powinien umieszczać: 



a) aktualne wyniki (drabinki, tabele), 
b) plan gier na dany dzień, 
c) ważne komunikaty dotyczące przebiegu turnieju bądź zaistniałych zmian. 
d) obiekt, na którym rozgrywany jest turniej, powinien mieć wyznaczone Biuro Turnieju. 
e) na obiekcie, na którym rozgrywany jest turniej, powinna być techniczna możliwość 

ekspozycji materiałów reklamowych przesłanych przez PFTP. 
 
III.4. Piłki. 
Turnieje powinny być rozgrywane piłkami dopuszczonymi przez ITF. Mecze powinny być 
rozgrywane nowymi piłkami a na finał powinny być dostarczonego 2 sztuki nowych piłek.  
 
III.5. Nagrody 
Organizator turnieju musi zapewnić: 

a) puchary, dyplomy lub pamiątkowe medale dla najlepszych par 
b) nagrody zgodnie z zadeklarowaną pulą nagród (nagrody rzeczowe lub pieniężne). 

 
W skład puli nagród nie wchodzi catering, wyżywienie i Players Party. Wszelkie odstępstwa od 
zadeklarowanej puli nagród będą weryfikowane. 
 
III.6. Sędziowanie 
W turniejach dopuszcza się osoby posiadające odpowiednie doświadczenie do sędziowania 
oraz sędziowanie przez zawodników opierając się o zasadę fair-play. W przypadku braku 
sędziego podczas turnieju, organizator przejmuje obowiązki sędziego 
 
IV. PRZEPISY KLASYFIKACJI 
 
IV.1. Rangi turniejów: 

a) powyżej 17 par  
b) 12- 16 par 
c) 9-12 par  
d) 4-8 par    

Ranga a) obowiązuje we wszystkich turniejach rangi mistrzowskiej ( Mistrzostwa Polski, 
Zimowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski)  
W ramach kalendarza turnieje mogą być grupowane w oddzielne cykle. 
 
IV.2. Klasyfikacja Turniejowa 
IV.2.1. Zawodnik, aby zostać sklasyfikowanym na listach, musi posiadać aktualną licencję PFTP 
OPEN. 
IV.2.2. O kolejności zawodników na liście klasyfikacyjnej decyduje suma punktów zdobytych w 
maksymalnie 5 turniejach rozegranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w których dany 
zawodnik uzyskał najwyższą liczbę punktów. 
 
W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności na liście decyduje: 

• mniejsza liczba rozegranych turniejów; 

• większa suma punktów zdobytych w turniejach wyższej rangi; 

• w przypadku takiej samej liczby punktów, liczby turniejów oraz rangi turniejów, 
kolejność ustalana jest ex equo 



 
IV.2.3. Za zajęcie poszczególnych miejsc w turniejach zawodnicy otrzymują punkty zgodnie z 
zamieszczonymi poniżej tabelami  
 
 

Uczestnicy 1 
miejsce 

2 
miejsce 

3-4 
miejsce 

5-8 
miejsce 

9-12 
miejsce 

13-16 
miejsce 

17-32 
miejsce 

>17 par 60 40 27 18 12 8 5 

12-16 par 53 35 24 16 10 7  

9-12 par 46 31 21 14 9   

4-8 pary 40 27 18 12    

 
 
IV.2.4. Klasyfikacji podlegają kategorie rozegrane: 

a) Systemem pucharowym z zastrzeżeniem, że w grze wzięło udział min. 8 par  
b) Systemem grupowym – każdy z każdym z zastrzeżeniem, że w grze wzięło min. 3 pary. 

 
Uwagi do punktacji: 
Turnieje można rozgrywać zarówno systemem pucharowym, jak i systemem „każdy z każdym” 
(w grupie), przy czym każdy zawodnik otrzymuje ilość punktów według zakresu zajętego 
miejsca (tabela IV.2.3.) 
 
IV.2.5 Zasady ustalania kolejności w grupach: 
W przypadku turniejów rozgrywanych systemem każdy z każdym z grą o miejsca oraz w fazie 
grupowej obowiązują następujące zasady ustalania kolejności zawodników: 

a) liczba zwycięstw; 
b) w przypadku, gdy 2 zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności decyduje 

wynik ich bezpośredniego pojedynku; 
c) w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, o 

kolejności decyduje:  

• Większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych 
meczach) - jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednego 
zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników 
decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku; 

• Większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich 
rozegranych meczach) - jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia pozycji 
tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych 
zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku; 

• Losowanie lub dogrywka w skróconej formie np. tie-break lub super tie-break 
UWAGA 1: 
w przypadku, kiedy zawodnik(cy) nie może kontynuować gry w grupach, jego nierozegrane 
mecze zalicza się jako walkowery (6/0,6/0) dla przeciwnika. 
UWAGA 2: 
w przypadku, gdy zamiast trzeciego seta rozgrywany jest tiebreak lub super tiebreak, przy 
ustalaniu kolejności, tiebreak ten traktowany jest jako jeden set w przypadku liczenia setów i 
nie jest brany pod uwagę w przypadku liczenia gemów. 
 



UWAGA 3: 
w przypadku niedokończenia turnieju z powodów innych niż regulaminowe zawodnik nie 
otrzymuje punktów do klasyfikacji. 
 
IV.2.6 Terminy 
Sezon klasyfikacyjny na dany rok trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 
Zasady ukazywania się list rankingowych: 

a) listy ukazują się w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 
 

IV.2.7. Przepisy ogólne klasyfikacji  
a) turnieje nie spełniające warunków niniejszego regulaminu rozgrywek nie będą 

zaliczane do klasyfikacji;   
b) zawodnik otrzymuje punkty wg tabeli w zależności od zajętego miejsca;   
c) zwycięstwo walkowerem jest traktowane jak każde inne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiany w regulaminie: 
5.06.2020 – w definicje w podpunkcie a) z: „Która nie jest klasyfikowana w kategorii mężczyzn 
poniżej 12 miejsca oraz w kategorii kobiet poniżej 8 miejsca na listach rankingu PFTP” na 
„Która nie znajduje się w pierwszej 12. kategorii mężczyzn oraz w pierwszej 8. kategorii kobiet 
rankingu PFTP PRO” podpunkt b) z: „Która nie jest klasyfikowana na listach ITF w kategorii 
mężczyzn poniżej 300 miejsca oraz w kategorii kobiet poniżej 200 miejsca.  ” na „Która nie jest 
klasyfikowana w rankingu ITF w kategorii mężczyzn poniżej 300 miejsca oraz w kategorii 
kobiet poniżej 200 miejsca.” 


