
REGULAMIN JW Tennis Race 
 
JW Tennis Race to cykl turniejów dla tenisistów do lat 14 organizowany w 2019 roku  
w całej Polsce pod patronatem Polskiego Związku Tenisowego i JW Tennis Support 
Foundation z kończącym sezon turniejem Masters w Warszawie. Cykl składa się z trzech 
turniejów kwalifikujących oraz turnieju Masters dla 8 zawodniczek i 8 zawodników.  
 

1. TURNIEJE U14 
1.1 Gdańsk 11-14 maj 2019 
1.2 Mistrzostwa Polski Szczecin 10-16 czerwiec 2019 
1.3 Szczawno - Zdrój 6-9 lipiec 2019 
1.4 MASTERS Warszawa 1-3 wrzesień 2019 

 
2. STYPENDIUM – nagroda finansowa 

2.1 Dla trzech najlepszych chłopców i trzech najlepszych dziewczynek w turnieju 
Masters, Fundacja JW Tennis ufunduje roczne stypendia tenisowe w wysokości:  

 
1 miejsce w Masters: 20 000 pln / rok 
2 miejsce w Masters: 15 000 pln / rok 
3 miejsce w Masters: 10 000 pln / rok 

 
2.2  Stypendium będzie wypłacane kwartalnie i przelewane na konto wskazane przez 
prawnego opiekuna zawodnika. Powyższe kwoty są kwotami brutto i Fundacja przed 
przekazaniem ich zawodnikom będzie musiała odprowadzić od nich podatek. Kwoty 
po opodatkowaniu: 

1 miejsce: 17 667 pln / rok 
2 miejsce: 13 387 pln / rok 
3 miejsce: 9 107 pln / rok 

 
2.3. Jedynym warunkiem wypłacenia stypendium jest zgoda udzielona przez prawnego 
opiekuna zawodnika na publikację wizerunku tegoż zawodnika na stronie internetowej 
fundacji jako „Stypendysta Fundacji” przez cały okres pobierania stypendium.  

 
3. ZASADY: 

 
3.1. Do turnieju Masters zakwalifikuje się 7 zawodniczek i 7 zawodników, którzy będą 
zajmować najwyższe miejsca w rankingu JW Tennis Race po 3 turniejach 
kwalifikacyjnych plus jedna dzika karta (WC). W przypadku równej ilości punktów, 
decyduje większa liczba zagranych turniejów w cyklu, a w dalszej kolejności lepszy 
wynik na Mistrzostwach Polski. Jeśli powyższe kryteria są jednakowe, decyduje 
wyższy ranking krajowy, obowiązujący podczas ostatniego turnieju w cyklu.  
 
Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do turnieju Masters mają obowiązek 
potwierdzenia udziału do dnia 10 sierpnia 2019 roku, wysyłając email na poniższy 
adres: office@jwtennis.pl 



 
3.2. W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia udziału w turnieju Masters,          
do turnieju będzie zaproszony następny zawodnik w rankingu JW Tennis Race.  
Ranking JW Tennis Race będzie dostępny na stronie internetowej Fundacji                               
i uaktualniany po każdym turnieju wchodzącym w skład Cyklu. 
 
3.3. Turniej Masters nie jest punktowany do rankingu PZT 

 
3.4  Każdy uczestnik turnieju Masters będzie miał zapewnione: 
a)  zakwaterowanie w hotelu (pokój dwuosobowy),  
b) wyżywienie na kortach podczas turnieju dla dwóch osób  
c) pakiet powitalny z prezentami od sponsorów (w tym bony o wartości 400 pln do 
wykorzystania w sklepie Strefa Tenisa). 

 
 
 

4.   REGULAMIN TURNIEJU MASTERS 
 

4.1. Turniej Masters będzie się odbywał w systemie grupowym, dwie grupy po czterech 
zawodników.  
4.2. Zawodnicy 1-2 w rankingu JW Tennis Race będą wylosowani do grup A i B, do 
nich będą dolosowywani po kolei zawodnicy 3-4, 5-6 i 7-8.  
4.3. Mecze w grupach będą odbywały się w systemie każdy z każdym, do dwóch 
wygranych setów i super tie-break (do 10 punktów) w 3 secie.  
4.4. Zwycięzcy grup zagrają ze sobą w finale, a zawodnicy którzy zajęli drugie pozycje 
w meczu o 3 miejsce.  
4.5. Finał i mecz o 3 miejsce będą rozgrywane do dwóch pełnych wygranych setów. 
4.6. Ostateczną kolejność w każdej grupy określa się za pomocą pierwszej                                   
z następujących metod, która ma zastosowanie: 
a) Największa liczba wygranych,  
b) Wyniki bezpośrednie, jeśli tylko dwóch graczy ma taką samą liczbę wygranych 
meczów  
c) Jeśli trzech graczy taką samą liczbę wygranych meczów, to bierze się pod uwagę w 
kolejności: 
a) Najwyższy odsetek wygranych setów,  
b) Najwyższy odsetek wygranych gemów,  
c) wyższą pozycję w rankingu JW Tennis Race.  
Wygrany super tiebreak liczy się jako wygrany set. W przypadku liczenia gemów, 
punkty w super tiebreaku liczą się jako gemy. 

 
 
 
 
 
 



 
5.  PUNKTACJA DO RANKINGU JW Tennis Race (punkty tylko z turniejów 

singlowych)  
 

 
5.1.Mistrzostwa Polski Szczecin: 

 
MIEJSCE 1 2 3-4 5-8 9-16 17-32 
PUNKTY 300 200 120 48 32 1 

 
5.2.Turniej w Gdańsku i Szczawnie-Zdrój: 

 
MIEJSCE 1 2 3-4 5-8 9-16 17-32 
PUNKTY 100 64 48 32 24 1 

 
 

6.  SPRAWY ORGANIZACYJNE 
6.1  Zawodnicy biorący udział w Cyklu podlegają przepisom Kodeksu 
Postępowania Zawodnika oraz Regulaminom Polskiego Związku Tenisowego. 

6.2. Zawodnicy i ich opiekunowie biorąc udział w turniejach z cyklu JW Tennis Race 
wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz na jego wykorzystanie               
w celach informacyjnych i marketingowych przez PZT oraz JW Tennis Support 
Foundation. 

 


