
REGULAMIN

ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA TURNIEJÓW PADLA

W POLSCE

Niniejszy regulamin organizacji turniejów padla w Polsce i ich prowadzenia wydany przez Polską

Federację Padla (dalej jako: „PFP”) (dalej jako: „Regulamin”) reguluje istotne kwestie związane z

organizacją zawodów, zaliczanych do rankingu Polskiej Federacji Padla oraz organizacji, których PFP

jest oficjalnym przedstawicielem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. PFP ma obowiązek chronić

interesy organizatorów, sponsorów i zawodników oraz zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad gry

padel, uregulowanych przepisami międzynarodowymi i krajowymi.

1. Warunki ogólne

1.1. O organizację turniejów padla uznawanych przez PFP („Turniej”) mogą ubiegać się

wyłącznie kluby lub inne podmioty licencjonowane przez PFP (dalej jako: „Organizator”).

1.2. Organizator jest obowiązany do stosowania Regulaminu i jego załączników przy

organizacji Turniejów, o których mowa w Regulaminie.

1.3. W przypadku gdy Organizator mający siedzibę w Polsce chciałby zorganizować Turniej

uwzględniany w rankingu Międzynarodowej Federacji Padla (dalej jako: „FIPA”) lub

Europejskiej Federacji Padla (dalej jako: „FEPA”), jest zobowiązany skontaktować się z

biurem PFP w dowolnej formie na dane kontaktowe wskazane na stronie PFP:

www.pfpadla.pl. PFP odpowiada za koordynację działań zmierzających do organizacji

takiego Turnieju z FIPA lub FEPA.

1.4. Organizator Turnieju musi spełniać następujące warunki: (i) musi być zrzeszony w Polskiej

Federacji Padla, (ii) musi opłacić roczną licencję klubową w wysokości wskazanej w

załączniku nr 1 do Regulaminu, (iii) nie może mieć zaległych należności pieniężnych

wobec PFP, minimum na 15 dni przed rozpoczęciem Turnieju. W zakres Turniejów

wchodzą turnieje klubowe oraz ponadklubowe.

1.5. Każdy Organizator może zorganizować dowolną liczbę Turniejów klubowych, a Turnieje

organizowane w ramach Polish Padel Tour (dalej jako: „PPT”) muszą być uprzednio



ustalone z PFP, zgodnie z ogólnopolskim kalendarzem Turniejów, znajdującym się na

stronie PFP (dalej jako: „Kalendarz”) na dany okres.

1.6. Uczestnikiem w Turnieju może być zawodnik posiadający ważną do końca trwania

Turnieju licencję zawodniczą PFP lub ważną jednorazową licencję PFP. Wymóg ten nie

dotyczy Turniejów klubowych.

1.7. Organizacja następujących wydarzeń pozostaje wyłącznie w zakresie uprawnień PFP:

Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Weteranów, Polskie

Mistrzostwa Klubowe, Regionalne Mistrzostwa Polski. PFP może zlecić promocję tych

wydarzeń firmom specjalizującym się w organizacji imprez. Kwestie

organizacyjno-techniczne w każdym przypadku pozostają w zakresie PFP.

1.8. Członkowie PFP, zawodnicy, trenerzy, sędziowie, technicy homologacji kortów a także

jakiekolwiek inne osoby, które biorą udział w organizacji lub prowadzeniu Turnieju

zobowiązani są zapoznać się z wszystkimi przepisami PFP przed wzięciem udziału w

jakimkolwiek Turnieju podlegającym przepisom niniejszego Regulaminu.

1.9. Turnieje PFP oraz Turnieje w rankingu FIPA lub FEPA muszą być prowadzone w

komputerowym systemie turniejowym przynależnym odpowiednio do organizacji PFP,

FEPA lub FIPA, w przeciwnym razie zawodnikom nie zostaną przyznane punkty uzyskane w

tych Turniejach.

2. Lokalizacja i obiekty

2.1. Organizator, organizując Turniej, jest obowiązany spełniać następujące warunki

techniczne dotyczące kortów, na których Turniej jest przeprowadzany:

a) dla Turniejów w rankingu FIPA lub FEPA – zgodnie ze szczególnymi przepisami tych

organizacji;

b) dla Turniejów PFP:

a. klubowych – 1 kort lub więcej;

b. PPT Promotion oraz PPT – 2 korty lub więcej;

c. PPT Super Seria – 4 korty lub więcej;

d. Mistrzostw Polski – 4 korty lub więcej.

2.2. Korty powinny spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa wymienione w przepisach

dotyczących homologacji kortów i zostać zatwierdzone przez przedstawiciela PFP, przed

rozpoczęciem Turnieju.



2.3. Dla Turniejów rangi PPT, Super Seria i Mistrzostwa Polski klub sportowy, w którym jest

organizowany Turniej, musi posiadać odpowiednie zaplecze sanitarne, zabezpieczone na

wypadek złej pogody, w szczególności toalety z prysznicem, bar i strefę wypoczynkową.

2.4. W przypadku gdy przeprowadzenie Turnieju w pierwotnie zaplanowanym miejscu nie

będzie możliwe, Organizator może:

a) odwołać Turniej – odwołanie związane jest ze stratą kaucji rezerwacyjnej;

b) wystąpić do PFP o zmianę miejsca Turnieju najpóźniej na 15 dni przed wyznaczoną

datą rozpoczęcia Turnieju, do innego klubu sportowego oddalonego o nie więcej niż

30 km, przedstawiając oświadczenie tego klubu sportowego o zgodzie na

przeprowadzenie Turnieju w jego przestrzeni. Jeżeli nie ma takiej możliwości,

Organizator w porozumieniu z PFP może zdecydować o odwołaniu Turnieju.

3. Techniczne wymagania dotyczące Turniejów

3.1. Turnieje w rankingu FIPA lub FEPA powinny spełniać wymagania wskazane w przepisach

tych organizacji.

3.2. W zakresie Turnieju PFP Organizator musi spełnić następujące wymagania:

a) losowanie par zawodników musi zostać przeprowadzone w systemie informatycznym

PFP;

b) musi być dostępna transmisja na żywo z półfinałów oraz finału Turnieju;

c) liczba par zawodników musi być dostosowana odpowiednio do liczby kortów, którymi

dysponuje Organizator oraz do rangi Turnieju;

d) minimalna liczba par zawodników na Turnieju wynosi 4 pary;

e) udział sędziego w Turnieju nie jest wymagany; wówczas sytuacje sporne będą

zgłaszane do departamentu sędziowskiego i rozstrzygane on-line. Niniejszy punkt nie

ma zastosowania do Mistrzostw Polski.

4. Promocja

4.1. PFP i Organizator podejmą wszelkie działania marketingowe, które uznają za stosowne

dla jak najefektywniejszej promocji każdego Turnieju.

4.2. Organizator musi przestrzegać wszystkich umów reklamowych PFP. Podczas każdego

Turnieju, z wyłączeniem turniejów klubowych, PFP ma prawo do umieszczenia reklamy

swoich oficjalnych sponsorów na terenie miejsca przeprowadzania Turnieju lub w jego



otoczeniu. Materiały reklamowe PFP zostaną wysłane do klubów sportowych co najmniej

tydzień przed Turniejem, a ich rozmieszczenie na terenie klubu sportowego, w którym

odbywa się Turniej jest obowiązkiem Organizatora.

4.3. Plakat promujący Turniej powinien zostać przygotowany przez Organizatora co najmniej

na trzy tygodnie przed organizacją Turnieju i powinien zawierać następujące informacje:

a) nazwa Turnieju;

b) klasa Turnieju;

c) nazwa klubu sportowego, w którym odbywa się Turniej wraz ze wskazaniem jego

lokalizacji;

d) data Turnieju;

e) nazwa lub logo Organizatora;

f) logo PFP oraz odpowiednio do klasy Turnieju – logotyp FIPA/FEPA, jeżeli jest to turniej

międzynarodowy;

g) logo oficjalnego sponsora: PFP/FIPA oraz FEPA;

h) termin oraz sposób dokonywania zgłoszeń zawodników;

i) nazwisko sędziego i jego dane kontaktowe;

j) nazwisko dyrektora Turnieju i jego dane kontaktowe;

k) cena dokonania zgłoszenia.

5. Wnioski o organizację Turnieju

5.1. W celu ubiegania się o organizację Turnieju, Organizator składa wniosek o organizację

turnieju padlowego, który dostępny jest na stronie PFP: www.pfpadla.pl

5.2. Przed wysłaniem wniosku Organizator powinien sprawdzić ostatnią publikację Kalendarza

w celu weryfikacji dostępności daty, na którą zaplanował przeprowadzenie Turnieju.

5.3. Formularz zgłoszeniowy można wysyłać od 1 listopada roku poprzedzającego rok, w

którym jest planowana data Turnieju. Rekomendowane jest jak najszybsze wysłanie

zgłoszenia celem zapewnienia sobie terminu w Kalendarzu.

5.4. Zgłoszenie chęci organizacji Turniejów PPT, PPT Promotion, Super Seria powinno nastąpić

najpóźniej miesiąc przed planowaną datą ich rozpoczęcia.

5.5. Terminy Turniejów klubowych nie powinny pokrywać się z terminami Turniejów rangi PPT,

PPT Promotion, Super Seria, Mistrzostwa Polski.



5.6. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku o organizację Turnieju, Organizator jest

zobowiązany przesłać go do PFP pocztą tradycyjna lub elektroniczną, wraz z dowodem

uiszczenia opłaty za rezerwację terminu w wysokości 200 zł.

5.7. Wniosek o organizację będzie podlegać rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez PFP dopiero po

otrzymaniu opłaty rezerwacyjnej.

5.8. Organizator nie może zmienić klasy Turnieju po tym, jak został on potwierdzony w

Kalendarzu przez PFP.

6. Komunikacja wyników i ranking

6.1. Do prowadzenia Turniejów Organizator jest zobowiązany używać oficjalnego narzędzia

PFP, FIPA lub FEPA, w zależności od Turnieju.

6.2. Ranking PFP, opublikowany na stronie PFP, jest narodowym rankingiem i obowiązuje

Organizatora przy rozstawianiu zawodników w losowaniach.

7. Odpowiedzialność

7.1. Turniej jest organizowany przez Organizatora i ponosi on wyłączną odpowiedzialność z

tego tytułu. PFP pełni funkcję weryfikatora przepisów ustanowionych przez PFP oraz

regulacji w zakresie organizacji Turniejów ustanowionych przez organizacje

międzynarodowe i nie odpowiada za działania lub zaniechania innych podmiotów w

zakresie organizacji Turnieju.

7.2. Jeśli Organizator odwołuje Turniej z powodów zależnych od siebie, będzie

odpowiedzialny za wszystkie wydatki, jakie zawodnicy mogli ponieść, w szczególności

zarezerwowane loty i pobyty w hotelach. Jeśli Organizator nie zwróci kosztów zgłoszonym

zawodnikom, może stracić prawo do organizowania imprez PFP na okres wynoszący rok

lub dłużej.



Załącznik Nr 1 do Regulaminu

OPŁATY LICENCYJNE ORGANIZATORÓW

1. Ze względu na tworzący się rynek padla w Polsce przyjęty jest tymczasowy sposób

licencjonowania klubów sportowych organizujących Turnieje i uzależniony jest on od wielkości

klubu sportowego (ilości kortów).

2. Wysokość opłat obowiązuje do końca 2024 roku.

3. Opłata licencyjna dla klubu sportowego składa się z:

2.1. Rocznej opłaty licencyjnej związanej z kategorią klubu, potencjałem promocyjnym oraz

stanem technicznym kortów;

2.2. Opłaty z tytułu organizacji każdego Turnieju.

Rodzaj licencji Wysokość opłaty

Roczna opłata licencyjna 500 zł

Organizacja turnieju Klubowego 5 zł/uczestnik

Organizacja turnieju rangi PPT PROMOTION i PPT 10 zł/uczestnik

Organizacja turnieju rangi Super Seria i MP Indywidualna wycena

Organizacja Turnieju FIPA Zgodnie z tabelą opłat FIP + 400 zł

Organizacja Turnieju FEPA Zgodnie z tabelą opłat FEPA + 300 zł


