
 

 

 

 
 

PRAVILA ZIMSKE REKREATIVNE TENIS LIGE LOKROVEC 2015/2016 
 

 
1. ZIMSKA REKREATIVNA TENIS LIGA LOKROVEC 2015/2016 (ZRTLL15/16) je rekreativno teniško 

tekmovanje. 

 
2. Pravico nastopa imajo igralci / igralke, ki nikoli niso bili/-e registrirani/-e kot tekmovalci/-ke 

pri Teniški zvezi Slovenije. 

 

3. ZRTLL15/16 se igra od 30.10.2015 do (predvidoma) 16.4.2016 

 

4. Zaključni turnir MASTERS RTLL15/16 s piknikom se odvija prvi optimalni vikend na ODPRTIH 

igriščih ŠD Lokrovec (točen datum bo objavljen tekom tekmovanja). 

 

5. Vodja ZRTLL15/16 je Kris Stermecki. Namestnik vodje Staš Stermecki. 
 

6. Tekmovalci in tekmovalke v ZRTLL15/16 bodo razdeljeni v enakovredne skupine po 10 v 
naslednjih kategorijah: 
 

• Ženske A 

• Ženske B 

• Moški + 40 

• Moški – 40 A 

• Moški – 40 B 

 

7. Prijavnina v vrednosti 100,00 € vključuje: 
 

• organizacija tekmovanja 

• 9 tekem (vsak z vsakim v skupini 10-ih) 

• zakup igrišč 

• organizacija zaključnega MASTERS turnirja 

• nagradni sklad    
 

V primeru večje skupine pomeni vsak/-a dodaten/-a tekmovalec/-ka v skupini dodatno tekmo 
in dodatnih 10,00 € pri prijavnini. 

 
8. Prijavnina se poravna v dveh enakovrednih obrokih: 

• 1. Obrok do 31.10.2015 (na dan prve tekme) vodji tekmovanja,  

• 2. Obrok do 31.12.2015 (zadnji krog v letu 2015).  

Plačana prijavnina je pogoj za igranje v ZRTLL15/16 in se ne vrača v primeru odpovedi 

tekmovalca. S podpisom tekmovalci /-ke ob plačilu prijavnine potrdijo, da se strinjajo s pravili 
ZRTLL15/16. 

 



 

 

9. Tekme se igrajo na igriščih ŠD Lokrovec po vnaprej določenem razporedu ZRTLL15/16: 
 

- ŽENSKE A in B petek:  17:00 - 22:00 
- MOŠKI + 40, – 40 A in – 40 B sobota: 09:00 – 19:00 (odvisno od števila prijav)  
 

Razpored igranja je prilagojen zimski seriji turnirjev JEZERNIK Tour in objavljen na spletni 
strani www.tenis-lokrovec.si. 

 
10. Razpored igranja je vnaprej določen in se ne spreminja. V primeru, da tekma ni končana 

(potencialni oviralni dejavniki), tekmovalci dvoboj nadaljujejo pri končanem rezultatu. Rok za 

odigranje tekme je 14 dni od prvotno planiranega datuma. Stroške odigranja tekme v 
alternativnem terminu nosi tekmovalec, ki je odgovoren za spremembo (po ceniku ŠD 

Lokrovec). Tekma, ki ne bo odigrana v razpisanem roku 14 dni od prvotnega datuma, se 
avtomatsko šteje za neodigrano (glej točko 18). Tekma se šteje za odigrano, ko je rezultat 

javljen organizatorju po mailu.  
 

11. Uradna žoga je TECNIFIBRE CLUB. Nove žoge zagotovi prvi napisan v paru in jih odpre na 

igrišču. Cena paketa 3 žog je 5 EUR. 
 

12. Tekma se igra na en (1) set do devet (9) dobljenih iger. Pri rezultatu 8:8 v igrah se igra 
podaljšana igra do sedem (7). Pri rezultatu 40:40 znotraj posamezne igre se igra na dve 

dobljeni točki. 
 

13. V primeru, da tekmovalec zaradi opravičljivih razlogov ne more odigrati planirane tekme, 
mora to javiti najkasneje do torka 10:00 za termin v soboto. 

 
14. Organizator ni pristojen za iskanje alternative odigranja odpadle tekme. Tekmovalec, 

kateremu planirani termin ne odgovarja, lahko sam poišče zamenjavo termina, vendar na 
način, da preostali razpored tekmovanja teče nemoteno in je 4 dni pred dejanskim 
dogodkom sprememba javljena organizatorju. 
 

15. V primeru, da tekmovalca brez obvestila / opravičljivega razloga 15 min čez planiran termin 

igranja ni prisotnega na igrišču, se tekma brez boja (b.b.) z rezultatom 9:0 konča v korist 
nasprotnika.  

 
16. Spremembe / rezultati in ostalo se organizatorju javi izključno na e-mail naslov: 

tenis.lokrovec@gmail.com.  

 

17. V vsaki skupini se igra po sistemu »Round Robin« oz. »vsak z vsakim«. 
 

18. Zmaga na posamezni tekmi šteje 10 (deset) točk, vsaka dobljena igra 1 (eno) točko, poraz 0 
(nič) točk. Vsaka neodigrana tekma para, vsakemu tekmovalcu v paru odvzame 5 (pet) točk. 

 
19. Po končani tekmi se rezultat sporoči vodji ZRTLL15/16 na tenis.lokrovec@gmail.com 

 
20. Na zaključni masters je uvrščenih najboljših 8 v vsaki kategoriji. 

 

21. Razpored igranja je določen po sistemu 1/8,2/7,3/6,4/5 



 

 

 

22. Zaključni MASTERS turnir se igra na izpadanje. 

 
23. Zmagovalec /-ka zaključnega MASTERS turnirja je zmagovalec/-ka ZRTLL15/16. 

 

24. Vsi rezultati, lestvice in obvestila so objavljeni na spletni strani www.tenis-lokrovec.si 

 

25. Tekma poteka po teniških pravilih in v duhu »fair play«-a. Tekmovalci/-ke so tudi sodniki/-ce; 
vse spore rešujejo sami in na igrišču. 

 

26. Pritožba po koncu tekme ni več mogoča. 

 

27. Če pride do kakršnih koli kršitev teh pravil, o razpletu odloča vodja in/ali namestnik 
ZRTLL15/16. 

 
28. Kazni so lahko od odvzema 10 (deset) točk do izključitve iz ZRTLL15/16. 

 

29. Tekmovalci /-ke tekmujejo na lastno odgovornost. 

 

Kris Stermecki 

Vodja ZRTLL15/16 

 

POKROVITELJI TEKMOVANJA 


