Regulamin Polskiego Ratingu Tenisowego

§ 1 Postanowienia wstępne
1.
2.

3.

4.
5.

Polski Związek Tenisowy (PZT) ustanawia system oceny poziomu umiejętności gry zwany
Ratingiem (w skrócie RT).
Regulamin uzasadnia powstanie Ratingu oraz prezentuje zasady podziału na poziomy
umiejętności gry wszystkich zawodniczek i zawodników uczestniczących w uznanych przez PZT za
oficjalne lub półoficjalne rozgrywkach indywidualnych oraz drużynowych.
Ratingiem Tenisowym objęci są wszyscy zawodnicy i zawodniczki, którzy posiadają licencje PZT:
a. Wszyscy użytkownicy rejestrujący się w ratingu otrzymują darmową licencję tymczasową PZT
uprawniającą do udziału w zawodach do 30.11.2016 roku.
Wprowadza się osobną klasyfikację Ratingową dla kobiet i mężczyzn, która obejmuje wszystkie
zawodniczki i wszystkich zawodników po rozpoczęciu 10 roku życia.
Rating dzieli rozgrywki na 2 sezony – letni i zimowy.
b. Do sezonu letniego zaliczamy mecze rozegrane od 1 kwietnia do 30 września.
c. Do sezonu zimowego zaliczamy mecze rozegrane od 1 października do 31 marca.
§ 2 Geneza i cele

1. Rating Tenisowy nawiązuje do propagowanego przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF)
tzw. International Tennis Number (ITN) oraz systemów ratingowych funkcjonujących z powodzeniem
w takich krajach jak Austria (Spielstärkeliste), Francja (Classement), Niemcy (Leistungsklassen) i W.
Brytania (National Player Rating).
2. W przeciwieństwie do znanych list rankingowych, System Ratingowy ocenia i ustala ogólny poziom
gry tenisistów bazując na wynikach bezpośrednich spotkań, które mają określoną wartość punktową
(zob. § 7 , punkt 1, tabela 7). Dopuszcza się również, żeby osoby, które z różnych względów nie mogą
lub nie chcą rywalizować z innymi zawodnikami, mogły awansować na podstawie wyników testów ITN
(w takich przypadkach jednak maksymalnie tylko na poziom 15) przeprowadzonych przez
licencjonowanych trenerów PZT lub w obecności Koordynatora Ratingu.
3. Wprowadzenie Ratingu ma na celu popularyzację tenisa poprzez:
a. objęcie jednolitą klasyfikacją jak najszerszej grupy miłośników tenisa od graczy początkujących
aż do zawodników profesjonalnych
b. ułatwienie w znajdowaniu partnerów do gry o podobnym poziomie umiejętności, także w
przypadku wyjazdów zagranicznych do krajów, które posiadają własne, ale porównywalne z
polskim systemy ratingowe
c. ułatwienie organizacji turniejów dla uczestników o możliwie jak najbardziej zbliżonym do
siebie poziomie umiejętności (wybranym i określonym przez organizatora)
d. w razie potrzeby (np. gdy taka będzie wola zainteresowanych stron), dzięki Ratingowi możliwe
będzie zorganizowanie zawodów wg "zasady zbliżonych umiejętności" nawet wtedy, gdy
uczestnicy będą tenisistami różnej płci i/lub w bardzo zróżnicowanym wieku

e. zachęcenie organizatorów do poszerzania oferty i wzbogacania kalendarza imprez o zawody
dla osób grywających na wszystkich!!! poziomach umiejętności tenisowych (a nie wyłącznie,
czy przede wszystkim tych zaawansowanych i wyczynowych)
f. stworzenie okazji do odświeżenia (w oparciu o wskazania Ratingu) i przywrócenia na nowo do
życia, często obecnie "przykurzonych" klubowych list rankingowych oraz jednocześnie
pobudzenia rozgrywek wewnątrzklubowych

§ 3 Pojedynki uwzględniane w Ratingu
1. Nadrzędna zasada Ratingu brzmi: "Każdy mecz się liczy"
2. W Ratingu uwzględniane są wyniki spotkań rozegranych w ramach wszystkich zawodów zgłoszonych
i zaakceptowanych przez PZT, o charakterze oficjalnym lub półoficjalnym, zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie następnym.
3. Status meczu Ratingowego
STATUS OFICJALNY, który oznacza 100 % wartość rezultatów dla Ratingu mają mecze rozgrywane w
ramach:
a. rozgrywek indywidualnych i drużynowych zaliczanych do rankingów PZT (Drużynowe Mistrzostwa
Polski, Mistrzostwa Polski, Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne, zawody zaliczane do cyklu
Seniorów i Amatorów, zawody międzynarodowe ITF, TE, ITF Seniors rozgrywane w Polsce)
b. zgłoszonych do PZT zawodów rozgrywanych w formule otwartej, tzn. dostępnych także dla
zawodników spoza danego klubu-organizatora
c. zgłoszonych do PZT drużynowych pojedynków międzyklubowych (pomiędzy oficjalnymi
reprezentacjami minimum 2 klubów, ośrodków, akademii, itp.)
STATUS PÓŁOFICJALNY, który oznacza 50 % wartość rezultatów dla Ratingu mają mecze rozgrywane w
ramach:
d. zgłoszonych do RT rozgrywek wewnątrzklubowych (turnieje, ligi, challenge klubowy, itp.)
e. zgłoszonych do RT zawodów towarzyskich rozgrywanych w formule zamkniętej, tzn. dostępnych
tylko dla zaproszonych zawodników, np. 4 znajomych (lub 4 zaprzyjaźnione pary deblowe)
umawia(ją) się na weekendowy turniej każdy z każdym
f. zgłoszone do RT mecze towarzyskie pomiędzy dwoma dowolnymi zawodnikami
3. Mecze pomiędzy zawodnikami różnej płci
 Jeżeli przeciwnicy mają nie więcej niż 11 lat, to mecze pomiędzy dziewczętami i chłopcami są
traktowane tak samo, jak pojedynki pomiędzy tenisistami tej samej płci.
4. Mecze towarzyskie
 Jedną z głównych idei Ratingu jest ułatwienie w poszukiwaniu partnerów do gry o zbliżonym
poziomie umiejętności. Dlatego zasadniczo na mecze towarzyskie pomiędzy dwoma lub
kilkoma zawodnikami należy umawiać się z osobami prezentującymi ten sam lub sąsiedni
poziom ITN.



W przypadku zwycięstwa w półoficjalnym meczu towarzyskim nad zawodnikiem o kilka
poziomów lepszym jest to traktowane, jak wygrana z lepszym jedynie o 1 poziom.

§ 4 Poziomy umiejętności gry
Rating Tenisowy wyróżnia 23 poziomy umiejętności gry (tab. 1), w tym:
 20 poziomów zasadniczych o nazwach numerycznych od 1-2 (najwyższe poziomy umiejętności
gry, charakteryzujące profesjonalnych tenisistów) do 20 (najniższe poziomy umiejętności gry,
charakteryzujące tenisistów początkujących) oraz
 3 poziomy wstępne, związane z mini tenisem, o nazwach numerycznych od 21 (mini tenis
zielony) poprzez 22 (mini tenis pomarańczowy) aż do 23 (mini tenis czerwony).
Tab. 1 Poziomy umiejętności gry w Systemie Ratingowym
Nazwy numeryczne
Nazwy opisowe
RATING PZT
1
poziom profesjonalny
2
3
4
5
poziom wyczynowy
6
7
8
9
10
11
poziom zaawansowany
12
13
14
15
16
poziom rekreacyjny
17
18
19
poziom początkujący
20
21
22
23

poziom mini tenisa "zielony"
poziom mini tenisa "pomarańczowy"
poziom mini tenisa "czerwony"

§ 5 Wstępne ustalenie poziomu umiejętności gry zawodnika
1. Tenisiści notowani obecnie na listach rankingowych WTA, ATP i PZT zostają automatycznie przypisani
do poszczególnych poziomów Ratingu, według schematu opisanego poniżej:
Tab. 2. Automatyczny przydział zawodników notowanych na listach rankingowych WTA, ATP, PZT do
poszczególnych poziomów umiejętności gry w Ratingu
Pozycja na liście rankingowej WTA, ATP, PZT
pozycja 1-500 w rankingu WTA, ATP
pozycja ≥ 500 w rankingu WTA, ATP
pozycja 1-20 w rankingu PZT kobiety i mężczyźni
pozycja 1-5 w rankingu PZT juniorki i juniorzy
pozycja 1-2 w rankingu PZT kadetki i kadeci
pozycja ≥21 w rankingu PZT kobiety i mężczyźni
pozycja 6-50 w rankingu PZT juniorki i juniorzy
pozycja 3-20 w rankingu PZT kadetki i kadeci
pozycja 1-5 w rankingu SiA open, +35, +40
pozycja 1-5 w rankingu młodzicy i młodziczki
pozycja ≥51 w rankingu PZT juniorki i juniorzy
pozycja 21-50 w rankingu PZT kadetki i kadeci
pozycja 6-20 w rankingu PZT SiA open, +35, +40
pozycja 1-5 w rankingu PZT SiA +45, +50
pozycja 6-20 w rankingu PZT młodziczki i młodzicy
pozycja 1-5 w rankingu PZT skrzatki i skrzaty
pozycja ≥51 w rankingu PZT kadetki i kadeci
pozycja 21-50 w rankingu PZT SiA open, +35, +40
pozycja 6-20 w rankingu PZT SiA +45, +50
pozycja 1-5 w rankingu PZT SiA +55, +60
pozycja 21-50 w rankingu PZT młodziczki i młodzicy
pozycja 6-20 PZT skrzatki i skrzaty
pozycja ≥51 w rankingu PZT SiA open, +35, +40
pozycja 21-50 w rankingu PZT SiA + 45, +50
pozycja 6-20 w rankingu PZT SiA +55, +60
pozycja 1-5 w rankingu PZT SiA +65, + 70
pozycja ≥51 w rankingu PZT młodziczki i młodzicy
pozycja 21-50 w rankingu PZT skrzatki i skrzaty
pozycja w rankingu PZT SiA U18
pozycja ≥51 w rankingu PZT skrzatki i skrzaty
pozycja ≥51 w rankingu PZT SiA +45, +50
pozycja 21-50 w rankingu PZT SiA +55, +60
pozycja 6-20 w rankingu PZT SiA +65, +70
pozycja 1-5 w rankingu PZT SiA +75, +80
pozycja w rankingu PZT SiA U16
pozycja ≥51 w rankingu PZT SiA +55, +60
pozycja 21-50 w rankingu PZT SiA +65, +70
pozycja 6-20 w rankingu PZT SiA +75, +80
pozycja w rankingu SiA +85
pozycja w rankingu PZT SiA U14
pozycja w rankingu PZT SiA U12

Wstępnie przydzielony poziom
umiejętności gry
nazwa
nazwa opisowa
numeryczna

1
2

poziom profesjonalny

3
4
5
6

poziom wyczynowy

7
8
9

10

11
poziom zaawansowany

12
13
14
15
16
17 - 18
19 - 20

poziom początkujący

21

poziom mini tenisa "zielony"

22
23

poziom rekreacyjny

poziom mini tenisa
"pomarańczowy"
poziom mini tenisa "czerwony"

1.1 Jeżeli tenisista lub tenisistka jest notowany w kilku różnych rankingach, to w celu przydzielenia
mu odpowiedniego poziomu umiejętności gry wykorzystany zostanie oczywiście ten ranking, który
pozwala na otrzymanie najwyższego Ratingu.
2. Tenisiści notowani w przeszłości na listach rankingowych WTA, ATP i PZT zostają automatycznie
przypisani do poszczególnych poziomów Ratingu, z uwzględnieniem mechanizmu zamieszczonego w
tabeli powyżej, jednak:
 na poziomie o 1 niższym, niż osiągnięty w najlepszym okresie kariery, jeżeli nie ukończyli
jeszcze 45 roku życia,
 na poziomie o 2 niższym, niż osiągnięty w najlepszym okresie kariery, po ukończeniu 45 lat,
 na poziomie o 3 niższym, niż osiągnięty w najlepszym okresie kariery, po ukończeniu 55 lat,
 na poziomie o 4 niższym, niż osiągnięty w najlepszym okresie kariery, po ukończeniu 65 lat.
2.1 Jeżeli zawodnik notowany w przeszłości na listach rankingowych WTA, ATP i PZT, ze względu na
problemy zdrowotne, znacznie bardziej obniżył swój poziom gry (niż to wynika z naturalnych procesów
i przyjętych powyżej założeń), to może zwrócić się do Komisji Ratingowej o nadanie niższego Ratingu.
Wymaga to jednak złożenia odrębnego wniosku i dołączenia do niego niezbędnego zaświadczenia
lekarskiego.

3. Tenisiści, którzy nie są i nie byli notowani na listach rankingowych WTA, ATP i PZT zostaną
przydzieleni do możliwie jak najbardziej odpowiadającego ich umiejętnościom poziomu przez
Klubowego Koordynatora Ratingu, z uwzględnieniem:
 wyników spotkań z tenisistami notowanymi na listach rankingowych lub w Ratingu,
 terytorialnego zakresu rywalizacji (rodzinny, klubowy, regionalny, krajowy, międzynarodowy)
 wieku kalendarzowego,
 liczby lat gry w tenisa,
 szacunkowej liczby rozegranych meczów tenisowych,
 szacowanej liczby godzin gry w tenisa.

§ 6 Podniesienie, obniżenie lub utrzymanie Ratingu
1. Rating jest uaktualniany cztery razy w roku: 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października. Tenisista
ma zawsze 12 miesięcy na utrzymanie Ratingu na dotychczasowym poziomie, natomiast może
podwyższyć swój Rating już po upływie kwartału, pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów.
2. Podniesienie Ratingu - awans na wyższy poziom
W celu awansowania na wyższy poziom w Ratingu należy:
 zgromadzić wystarczającą liczbę punktów (określoną w tabeli 3)
oraz
 odnieść wystarczającą liczbę zwycięstw nad zawodnikami z poziomu, na który tenisista
chciałby awansować (określoną w tabeli 4)

Tabela 3. Liczba punktów wymagana do awansu na wyższy poziom w Ratingu
Do awansu ...
... o 5 poziomów w Ratingu
... o 4 poziomy w Ratingu
... o 3 poziomy w Ratingu
... o 2 poziomy w Ratingu
... o 1 poziom w Ratingu

... wymagane jest zdobycie następującej liczby punktów:
1500 lub więcej
1110 do 1499
750 do 1109
500 do 749
250 do 499

Dane zawarte w tabeli 3 wskazują, że możliwe jest podwyższenie Ratingu już po upływie kwartału i to
nawet o 5 poziomów, pod warunkiem zgromadzenia co najmniej 1500 punktów. Natomiast minimalna
liczba punktów potrzebna do uzyskania awansu o jeden poziom wynosi 250 punktów.

Tab. 4 Liczba zwycięstw niezbędnych do awansu w Ratingu
Poziom na który zawodnik
chce awansować
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Liczba zwycięstw wymagana do awansu
Do awansu na ten poziom wymagany jest ranking 500 WTA, ATP lub lepszy
3 zwycięstwa nad zawodnikami posiadającymi właśnie taki Rating lub lepszy
3 zwycięstwa ...
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Awans do wymienionych obok kategorii następuje wyłącznie dzięki zdobyciu
odpowiedniej liczby punktów - zwycięstwa nad zawodnikami z danego
poziomu nie są wymagane

Zamieszczone w tabeli 4 (powyżej) dane wskazują, że do awansu na poziom 4 (oprócz wspomnianej
wcześniej, wymaganej liczby punktów) niezbędne są co najmniej 3 zwycięstwa nad tenisistami
posiadającymi właśnie taki Rating lub lepszy.
3. Utrzymanie Ratingu na dotychczasowym poziomie
W celu utrzymania Ratingu na dotychczasowym poziomie należy


zgromadzić wystarczającą liczbę punktów, która wynosi od 80 - 249
oraz



odnieść wystarczającą liczbę zwycięstw nad zawodnikami z poziomu, na którym tenisista
chciałby się utrzymać lub lepszymi (określoną w tabeli 5)

Tabela 5. Liczba zwycięstw niezbędna do utrzymania Ratingu na dotychczasowym poziomie
Poziom na którym zawodnik
chce się utrzymać
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Wymagana liczba zwycięstw
Do utrzymania tego poziomu wymagany jest ranking 500 WTA, ATP lub lepszy
2 zwycięstwa nad zawodnikami posiadającymi taki Rating lub lepszy
2 zwycięstwa
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Utrzymanie Ratingu na poziomach wymienionych obok następuje wyłącznie
dzięki zdobyciu odpowiedniej liczby punktów - zwycięstwa nad zawodnikami
z danego poziomu nie są wymagane

4. Obniżenie Ratingu - spadek na niższy poziom
Obniżenie Ratingu następuje wtedy, gdy zawodnik w ciągu 12 miesięcy nie spełni opisanych powyżej
warunków niezbędnych do utrzymania się na dotychczasowym poziomie. Jednorazowa obniżka
Ratingu wynosi od 1-2 poziomów:


Zawodnik, który uzyskał wystarczającą liczbę 80 punktów, ale nie zanotował wymaganej liczby
zwycięstw nad zawodnikami zaliczanymi do jego dotychczasowego poziomu ratingowego spada o jeden poziom w Ratingu.



Skala spadku może być większa w przypadku gdy zawodnik nie zdobył wspomnianych 80
punktów i wynosi:

Tabela 6. Skala obniżenia Ratingu w zależności od liczby zgromadzonych punktów
Spadek ...
... o 1 poziom w Ratingu
... o 2 poziomy w Ratingu

... następuje w przypadku uzyskania następującej liczby punktów
od 30 do 79
nie więcej niż 29

§ 7 Sposób przyznawania punktów
1. Podstawowy sposób gromadzenia punktów Ratingowych stanowią mecze w grach pojedynczych
rozgrywanych w oficjalnych zawodach i w międzynarodowej formule:
 "do dwóch wygranych setów"
lub
 "do dwóch wygranych setów z supertiebreakiem w decydującym secie".
Wartość punktową spotkań (zwycięstw i porażek) rozegranych w tego typu zawodach przedstawia
tabela 7.
Tabela 7. Wartość punktowa spotkań zaliczanych do Ratingu
Wartość punktowa
zwycięstwa porażki*
... posiadają Rating o 2 i więcej poziomów wyższy
150
-1
... posiadają Rating o 1 poziom wyższy
100
-5
... posiadają taki sam Rating
50
- 10
... posiadają Rating o 1 poziom niższy
30
- 15
... posiadają Rating o 2 poziomy niższy
15
- 30
... posiadają Rating o 3 poziomy niższy
10
- 50
... posiadają Rating o 4 i więcej poziomów niższy
5
- 100
* UWAGA! Punkty ujemne w przypadku porażek otrzymują tylko zawodnicy posiadający Rating od 1 do 10
Zwycięstwa (porażki) nad zawodnikami, którzy ...

Dane zamieszczone w tabeli 7 wskazują, że za zwycięstwo można zdobyć od 5 do 150 punktów, w
zależności od Ratingu przeciwnika. Ewentualna porażka poniesiona przez zawodników notowanych w
Ratingu na poziomach od 1 do 10 przysparza im punktów ujemnych w wysokości od "-1" w razie
przegranej z rywalem notowanym o dwa poziomy wyżej w Ratingu do "-100" punktów w przypadku
porażki z tenisistą posiadającym Rating o cztery lub więcej poziomów słabszy.
2. Obok podstawowego sposobu zdobywania punktów, który stanowią mecze w grach pojedynczych
rozegranych w oficjalnych zawodach i w międzynarodowej formule, w Ratingu uwzględniane są
również:
 wyniki spotkań deblowych,
 rezultaty meczów w ramach rozgrywek półoficjalnych,
 a nawet pojedynki rozgrywane w nietypowej formule.
Wartość punktowa tych pojedynków jest jednak odpowiednio mniejsza, co przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Wartość punktowa meczów w zależności od formuły rozgrywania pojedynku i charakteru
rozgrywek
Formuła rozgrywania meczu
do dwóch wygranych setów do 6
do dwóch wygranych setów do 6 + supertiebreak
do dwóch wygranych setów od 2:2
do dwóch wygranych setów od 2:2 + supertiebreak
do dwóch wygranych supertiebreaków do 10
do dwóch wygranych tiebreaków do 7
jeden wydłużony set do 9 gemów
jeden set do 6
mecze rozgrywane na czas (minimum 15 minut)

Charakter zawodów
oficjalne
półoficjalne
singiel
debel
singiel
debel
100 %
50 %
50 %
25 %
100 %
50 %
50 %
25 %
50 %
25 %
25 %
10 %
50 %
25 %
25 %
10 %
50 %
25 %
25 %
10 %
50 %
25 %
25 %
10 %
50 %
25 %
25 %
10 %
50 %
25 %
25 %
10 %
25 %
10 %
25 %
10 %

2.1 Należy dodać, że przy ustalaniu wartości punktowej gier deblowych uwzględniany jest Rating obu
przeciwników oraz własnego partnera wg następującej formuły:
Rating zastosowany do obliczenia wartości punktowej meczu deblowego = Rating rywala 1 + Rating rywala 2 - Rating partnera

Dalsza procedura jest analogiczna, jak w przypadku meczów singlowych, z tym, że na konto zawodnika
wpływa 50 % obliczonej w ten sposób liczby punktów. Nie ma osobnego Ratingu deblowego, a
wszystkie punkty deblowe wpływają na modyfikację Ratingu singlowego.
Przykład: Zawodnik X (posiadający Rating 20) wygrał w parze z partnerem Y (Rating 10) mecz przeciwko parze
deblowej Z (Rating 14) i Ż (Rating 15).
Rating zastosowany do obliczenia wartości punktowej zwycięstwa w tym meczu deblowym dla zawodnika X = 14 + 15 - 10 = 19
W przypadku zwycięstwa w grze singlowej nad tenisistą z poziomu 19 należałoby się zawodnikowi X (Rating
20) 100 punktów, ale że był to pojedynek deblowy zaliczonych zostanie połowa (50%), czyli 50 punktów.

§ 6 Organy
1. Organem nadzorującym powstanie Ratingu Tenisowego i przydział zawodników oraz zawodniczek
do poszczególnych poziomów umiejętności gry jest Komisja Ratingowa PZT. W szczególności ma ona
następujące zadania:
a. nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu Ratingu
b. wprowadzanie zmian i uzupełnień do przepisów Regulaminu Ratingu za pomocą decyzji
podejmowanych zwykłą większością głosów
c. ustanowienie wytycznych do realizacji zawodów zaliczanych do Ratingu oraz wprowadzanie
ewentualnych zmian i uzupełnień do tych wytycznych
d. nadzór i kontrolę oraz w uzasadnionych przypadkach także korygowanie przydziału
zawodników i zawodniczek do poszczególnych poziomów Ratingu

3. Komisja Ratingowej PZT:
 Kontakt do Komisji Ratingowej: mail rating@pzt.pl
 PZT zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji Ratingowej PZT w każdym momencie bez
podania przyczyn

§ 7 Prawa i obowiązki uczestników
1. Osoby notowane w Polskim Systemie Ratingowym mają do dyspozycji osobiste konto, w którym
otrzymują wszechstronne informacje na temat:
1.1 swojego poziomu umiejętności gry:
 aktualnego
 najlepszego w karierze
1.2 liczby zdobytych punktów:
 w obecnym sezonie (w zestawieniu z liczbą punktów niezbędnych do: a. awansu, b.
utrzymania Ratingu)
 we wszystkich dotychczasowych sezonach
 w najlepszym sezonie
 we wszystkich dotychczasowych miesiącach
 w najlepszym miesiącu
1.3 liczby odniesionych zwycięstw:
 w obecnym sezonie (w zestawieniu z liczbą zwycięstw niezbędnych do: a. awansu, b.
utrzymania Ratingu),
 we wszystkich dotychczasowych sezonach (a. ogółem, b. z podziałem na poziomy - czyli
liczba zwycięstw z zawodnikami z poziomu 23, 22, 22, ... , 2, 1, c. z podziałem na zwycięstwa
z zawodnikami z wyższych poziomów, z tego samego poziomu, z niższych poziomów
Ratingu)
 w najlepszym miesiącu
1.4 liczby rozegranych spotkań
 w obecnym sezonie
 we wszystkich dotychczasowych sezonach
 w najlepszym sezonie
 w trwającym obecnie miesiącu
 we wszystkich dotychczasowych miesiącach
 w najlepszym miesiącu
2. Osoby notowane w Ratingu mają prawo do wyróżnień i nagród za swoje osiągnięcia, w szczególności:
 do otrzymywania listów gratulacyjnych od Prezesa PZT oraz Ambasadorów Ratingu
 do otrzymywania nagród rzeczowych od sponsorów Ratingu

3. Osoby przystępujące do Ratingu powinny
 rozgrywać swoje mecze w duchu FAIR PLAY - z pełnym zaangażowaniem, z szacunkiem dla
przeciwnika, sędziego, kibiców, organizatorów
 rozgrywać swoje mecze z szacunkiem dla dyscypliny sportu (np. w stroju "tenisowym",
przejawiać zachowania nawiązujące do tradycji tenisa jako "białego", dżentelmeńskiego
sportu)

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Powstanie Ratingu w żaden sposób nie podważa ani nie zmienia dotychczas funkcjonujących
Regulaminów rozgrywek.
2. Docelowo jednak przyniesie likwidację pojęć "Amatora" i "Zawodnika", a o dopuszczeniu do
turniejów będzie decydował Rating dozwolony przez organizatorów danych zawodów.
3. We wszystkich kwestiach spornych ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu Ratingu należy
do Komisji Ratingowej PZT.
4. Uwagi i propozycje zmian w Regulaminie Ratingu należy kierować do Komisji Ratingowej PZT.

