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1. Tenis liga CELJE 2016 (TLC) je rekreativno teniško tekmovanje, ki šteje za lestvico 
Društva igralcev tenisa Slovenije (DITS). 
 

2. Pravico nastopa imajo teniški igralci, ki niso registrirani kot tekmovalci pri Teniški 
zvezi Slovenije. 
 

3. TLC poteka v dveh starostnih skupinah, in sicer za igralce rojene do leta in v letu 1971 
(+45) in druge, rojene po letu 1971 (-45). Starostna skupina -45 je razdeljena še na -45 
A in -45 B. 
 

4. TLC se igra od 09.05.2016 do 31.08.2016. 
 

5. Zaključni turnir MASTERS Liga CELJE 2016 se igra v septembru 2016 
 

6. Vodja TLC je Kris Stermecki. Namestnik in izvršni vodja: Polona Zorinič.  
 

7. Rok za prijavo je 06.05.2016 Prijave na tenis.lokrovec@gmail.com (ime in priimek, 
letnica rojstva, mobilni telefon). Po sprejeti prijavi boste na mail prejeli račun, 
katerega poravnate na navedeni transakcijski račun. V sredo, 06.05.2016 se v 
prostorih ŠD Lokrovec izvede spoznavni sestanek in žreb skupin. S podpisom potrdite 
strinjanje s Pravili TLC. Na istem sestanku prevzamete 5 kompletov žog Technifibre 
Club, kar je tudi uradna žoga lige in je vključena v prijavnino.  
 

8. Prijavnina je 50€ - vključuje organizacijo in vodenje tekmovanja, 5 kompletov žog 
Technifibre Club, pokale in nagradni sklad ter pogostitev na zaključnem MASTERS 
turnirju  

 
9. Prijavnina se poravna do 06.05.2016 na naveden TRR. Plačana prijavnina je pogoj za 

igranje v TLC in se ne vrača v primeru odpovedi tekmovalca.  
 

10. Tekme se igrajo na igriščih ŠD Lokrovec,TK Celje (mestni park), TK Kladivar in Tenis 
Jezernik oziroma po dogovoru obeh tekmovalcev na drugih igriščih v regiji. 
 

11. Tekme se igrajo po poljubnem vrstnem redu znotraj posamezne skupine. Do konca 
meseca junija (30.6.2016) mora vsak tekmovalec odigrati najmanj 1/3 tekem, do 
konca meseca julija (10.8.2016) najmanj 2/3 tekem ter do konca meseca avgusta 
(31.8.2016) vse tekme. Vsaka manjkajoča tekma na posameznem razdobju igralcu 
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odvzame 5 (pet) točk, vsaka neodigrana tekma ob koncu lige igralcu odvzame 10 

(deset) točk. 

 

12. Če ima tekmovalec ob koncu rednega dela odigranih manj kot polovico tekem, ta 
igralec ni v konkurenci za zaključni masters turnir; njegove odigrane tekme se brišejo, 
ostali tekmovalci za te tekme ne prejmejo minus točk. 

 
13. Tekmovalci TLC se za termine tekem dogovarjajo sami. 

 
14. Kraj tekme oz. igrišče izbere prvi napisani v paru (domačin). Prvo napisani tekmovalec 

je nosilec stroškov igranja in prispeva žoge, katere odpre na igrišču. Tekma mora za 
izvedbo imeti rezervirani najmanj dve uri igralnega časa. 

 
15. Tekma se igra na dva (2) seta do šest (6) dobljenih iger. Pri rezultatu 6:6 v igrah se 

igra podaljšana igra do sedem (7). Pri rezultatu 1:1 v setih se igra podaljšana igra do 
deset (10). 
 

16. V primeru, da tekma ni končana (dež, zasedenost igrišča), tekmovalca dvoboj 
nadaljujeta pri končanem rezultatu, takoj ko to dopuščajo razmere (najkasneje v 
desetih dneh) 

 
17. Tekmovalci TLC so v posamezni kategoriji razdeljeni v enakovredne skupine glede na 

starost (+45, -45) ter glede na kakovost (-45A, -45B). Skupine se bodo torej imenovale 
-45aPRVAskupina, -45aDRUGAskupina, +45PRVAskupina… Število skupin je odvisno 
od števila prijavljenih. Ženske, ki bodo želele tekmovati v moški konkurenci, se na 
podlagi ocene vodje tekmovanja razvrsti v ustrezno kategorijo ne glede na starost.  
 

18. V primeru več skupin se kot osnova za postavitev nosilcev skupin jemlje Lestvica 
LC2015, Zimska liga Lokrovec 2015/2016 in serija zimskih turnirjev Jezernik Tour 
2015/2016. 
 

19. Tekmovalci, ki niso uvrščeni še na nobeno izmed lestvic so v skupino razvrščeni s 
pomočjo žreba. 
 

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

21. Zmaga šteje 10 (deset) točk, vsak dobljen gem 1 (eno) točko, poraz 0 (nič) točk. Vsaka 
neodigrana tekma para, vsakemu tekmovalcu v paru odvzame 10 (deset) točk ne 
glede na nosilca (domačina) tekme. Zmaga v nizu z rezultatom 7:6 ali 7:5 zmagovalcu 
niza prinaša 6 točk.  
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22. Dogovorjen termin za tekmo mora prvo napisani igralec (domačin) objaviti na zidu 
strani Športno društvo Lokrovec na Facebook-u ali javiti organizatorju na mail 
tenis.lokrovec@gmail.com v obliki BERŠNJAK Domen/ROŽIČ Tomi/ŠDL/torek 17h. 
Tekma, ki organizatorju ne bo javljena, ne bo veljavna. 

 
23. Po končani tekmi se rezultat sporoči na enak način kot dogovorjeno tekmo v obliki: 

BERŠNJAK Domen/ROŽIČ Tomi/ŠDL/6:4,1:6,10:6 
 

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

lokrovec.si/tekmovalni-tenis  
 

25. Tekma poteka po teniških pravilih in v duhu fair playa. Tekmovalci so tudi sodniki. Vse 
spore rešujejo tekmovalci sami in na igrišču.  

 
26. Pritožba po koncu tekme ni več mogoča. 

 
27. Na zaključni turnir se uvrsti 8 najboljših igralcev v posamezni skupini posamezne 

kategorije. 1/8 finala zaključnega MASTERS znotraj posamezne kategorije se odvija 
po sistemu 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 in se odigra po dogovoru med 1.9.2016 in 9.9.2016. Višje 
postavljeni igralec ima prednost pri izbiri igrišča in nosi stroške rezervacije, 
odgovornost za žoge nosi nižje uvrščeni igralec.  
 

28. 8 najboljših v posamezni kategoriji nadaljuje zaključni MASTERS TLC v posamezni 
kategoriji na igriščih ŠD Lokrovec. ¼ finale in ½ polfinale se odvija v soboto 10. In 
nedeljo  11.9.2016, finale sobota 17.9.2016. Sodelovanje na zaključnem MASTERS TLC 
na igriščih ŠD Lokrovec je vključeno v prijavnino. Na ogled tekem in pogostitev na 
zaključnem delu v ŠD Lokrovec so vabljeni vsi udeleženci tekmovanja. 
 

29. Zmagovalec TLC je zmagovalec MASTERSA (v vsaki starostni skupini posebej). 
 

30. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 
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