
 
WYTYCZNE POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO  
DO PROWADZENIA WSPÓŁZAWODNICTWA  
W RAMACH PROGRAMU TENIS 10 W ROKU 2016 

 
 
 

 POZIOM 
NIEBIESKI 

POZIOM 
CZERWONY 

POZIOM 
POMARAŃCZOWY 

POZIOM 
ZIELONY 

Kort   

wymiary 
Kort niebieski 

8,23 x 5 m 
Kort czerwony 
10,97 x 5,5 m 

 
 

Kort pomarańczowy 
18 x 6,5-8,23 m 

 
 

 
 

Kort pełnowymiarowy 
23,77 x 8,23 m 

wysokość siatki 60-80 cm 80 cm 80 - 91,4 cm 91,4 cm 

kara serwisowe 
brak Tak 

4 x 2,5-3 m  
Tak 

6,4 x 3,25-4,115 m 
Tak 

6,4 x 4,115 m 

nawierzchnia 

dopuszczalne jest 
rozgrywanie turnieju 

na różnych 
nawierzchniach 

dopuszczalne jest rozgrywanie turnieju na różnych nawierzchniach 
oddzielnie chłopców i dziewcząt 

Piłka gąbczasta* czerwona pomarańczowa zielona 

Serwis 
 

dowolny z powietrza 
dopuszczalny po koźle 

dopuszczalny błąd 
stóp: wejście jedną 

nogą w kort.  

dowolny z powietrza 
dopuszczalny  

po koźle 

dowolny  
z powietrza 

dowolny  
z powietrza 

Wytyczne dotyczące serwisu i 
wymiarów kortu 

Organizator może nie 
dopuścić możliwości 
serwisu z góry, pod 

warunkiem 
zamieszczenia takiej 

informacji w 
komunikacie 
turniejowym. 

Organizator może nie 
dopuścić możliwości 
serwisu z góry, pod 

warunkiem 
zamieszczenia 
informacji w 
komunikacie 
turniejowym. 

 
Organizator ma 

obowiązek podać  
w komunikacie 

turniejowym wymiary 
kar serwisowych.  

 
 

Organizator ma 
obowiązek podać w 

komunikacie 
turniejowym 

wymiary kortu, kar 
serwisowych oraz 
wysokość siatki. 

 

Współzawodnictwo 
dziewczynek i chłopców 

Dopuszczalne są wspólne turnieje dla 
dziewczynek i chłopców  

Oddzielne turnieje dla dziewczynek i chłopców  

System rozgrywek 
grupowy 

min. 3 mecze 
grupowy 

min. 3 mecze 

grupowy   
lub mieszany 
min. 3 mecze 

grupowy, pucharowy  
lub mieszany 
min. 2 mecze 

Punktacja 
1 tiebreak do 7 

(przewaga 2 pkt.) 
1 tiebreak do 10 
(przewaga 2 pkt.) 

1 set do 4 (przy 3/3 
tiebreak do 7 z 

przewagą 2 pkt.) 
 

Uwaga: gra podwójna  
– system NO-AD 

2 sety do 4  
(przy 3/3 tiebreak do 7 

z przewagą 2 pkt.) 
decydujący trzeci set 

tiebreak do 10 z 
przewagą 2 pkt.  

Uwaga: gra podwójna  
– system NO-AD 

Roczniki w sezonie 2016 2009 i młodsi 2008 2007 2006 

 
*Piłka gąbczasta – średnica 7-8 cm, nisko odbijająca się ( upuszczona z wysokości 2,54 cm odbija się na wysokości ok. 80-
90 cm)  



 
 

Organizator zgłaszający turniej do kalendarza PZT jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych PZT. 
 
 
Dokumenty uprawniające do uczestnictwa w turniejach Tenis 10: 

 Bezpłatna licencja Tenis 10 przyznawana przez PZT na wniosek Rodzica. 

 Dokument potwierdzający rok urodzenia zawodnika okazany przez Rodzica przy weryfikacji. 
 
Zgłoszenia na turniej Tenis 10: 
• Zgłoszeń na turnieje można dokonywać bezpośrednio u organizatora lub przez portal.pzt.pl jeśli organizator 

umożliwia taką formę zapisów. 
 

Weryfikacja aplikacji turniejowych 

 Turnieje organizowane w województwie mazowieckim oraz małopolskim są akceptowane przez 
odpowiednie Wojewódzkie Związki Tenisowe. 

 
Sezon turniejowy: 
• Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. 
 
 

Procedura zgłaszania i rozliczania turniejów Tenis 10: 
• Organizator turnieju jest zobowiązany zgłosić turniej Tenis 10 do Systemu TPO min. 2 tygodnie przed datą 

rozpoczęcia turnieju. 
• Organizator w terminie do 2 tygodni od daty zakończenia turnieju jest zobowiązany przesłać na adres 

tenis10@pzt.pl raport turnieju Tenis 10 zawierający: 
o Relację pisemną na stronę Tenis 10 
o Dokumentację zdjęciową turnieju 
o Komplet wyników  
 
Raport turnieju Tenis 10 jest dostępny na stronie www.tenis10.pl w zakładce „Dokumenty dla 
organizatorów” 

 

 
 

Badania lekarskie: 
Ze względu na fakt, że program Tenis10 jest programem upowszechniania sportu, dzieci mogą być dopuszczane 
do turniejów na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców o zdolności do gry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tenis10.pl/


 
 

 
……………………….. , dn. ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań by moja córka/mój syn ……………………………………………...... 

brał(a) udział w turniejach Tenis 10. 

 

…………………………… 

podpis rodzica 

 


