PRAVILA ŽENSKE TENIS LIGE LOKROVEC 2016

1. Ženska tenis liga Lokrovec 2016 (ŽTLL2016) je rekreativno teniško tekmovanje.
2. Pravico nastopa imajo teniške igralke, ki več kot 10 let niso bile registrirane kot tekmovalke
pri Teniški zvezi Slovenije.
3. ŽŽTLL2016 se igra od 23.05.2016 do 31.08.2016.
4. Zaključni turnir MASTERS ŽTLL 2016 s piknikom se odvija v nedeljo, 18.09.2016.
5. Vodja ŽTLL2016 je Kris Stermecki. Namestnik in izvršni vodja je Polona Zorinič.
6. Rok za prijavo je 20.05.2016. Prijave na tenis.lokrovec@gmail.com (ime in priimek, email,
gsm)
7. V prijavnino 60,00 € je vključeno:
o
o
o
o

organizacija tekmovanja in zakup igrišč
žoge
udeležba in pogostitev na zaključnem MASTERS turnirju
bogate nagrade.

8. Prijavnina se poravna do 20.05.2016 na TRR Športnega društva Lokrovec. Plačana prijavnina
je pogoj za igranje v TLC in se ne vrača v primeru odpovedi tekmovalca. S plačilom prijavnine
tekmovalke potrdijo, da se strinjajo s pravili ŽTLL2016.
9. Tekme se igrajo na igriščih ŠD po poljubnem vrstnem redu znotraj posamezne skupine. Do
konca meseca junija (30.6.2016) mora vsaka tekmovalka odigrati najmanj 1/3 tekem, do
10.8.2016 najmanj 2/3 tekem ter do 31.8.2016 vse tekme. Vsaka manjkajoča tekma na
posameznem razdobju igralki odvzame 5 (pet) točk, vsaka neodigrana tekma ob koncu lige
igralki odvzame 10 (deset) točk.
10. Uradna žoga je TECNIFIBRE CLUB. Žogice dobite v prostorih ŠD Lokrovec (Polona, Kris)
11. 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).
12. V primeru, da tekma ni končana (dež, zasedenost igrišča), tekmovalki dvoboj nadaljujeta pri
končanem rezultatu, takoj ko to dopuščajo razmere (najkasneje v desetih dneh)
13. Tekmovalke so razdeljene v skupine. V vsaki skupini se igra po sistemu »Round Robin« oz.
»vsaka z vsako«.
14. Najboljših osem (8) tekmovalk (v primeru ene skupine) se uvrsti na zaključni MASTERS turnir.
15. Zaključni MASTERS turnir se igra na izpadanje.
16. Na zaključnem MASTERS turnirju se tekmovanje odvija po sistemu 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

17. Zmagovalka zaključnega MASTERS turnirja je zmagovalka ŽTLL2016.
18. Tekmovalke se za termine igranja dogovarjajo same. Vsaka tekmovalka bo na svoj profil na
Sportifiq spletni vmesnik dobila toliko ur za rezervacijo, kolikokrat bo nosilec tekme
(domačin). Prvo napisana tekmovalka (domačin) organizira termin igranja in rezervira igrišče
preko spletnega vmesnika.
19. Dogovorjen termin za tekmo mora prvo napisana igralka (domačin) javiti organizatorju na
mail tenis.lokrovec@gmail.com v obliki Javoršek/Damiš/torek 15.7.16 17h. Tekma, ki
organizatorju ne bo javljena, ne bo veljavna.
20. Po končani tekmi se rezultat sporoči na enak način kot termin igranja oziroma.
21. Vsi rezultati, lestvice in obvestila so objavljeni na spletni strani http://www.tenislokrovec.si/tekmovalni-tenis 1 x tedensko.
22. Tekma poteka po teniških pravilih in v duhu »fair play«-a. Tekmovalke so tudi sodnice; vse
spore rešujejo same in na igrišču.
23. Pritožba po koncu tekme ni več mogoča.
24. Če pride do kakršnih koli kršitev teh pravil, o razpletu odloča vodja in/ali namestnik ŽTLL2016.
25. Kazni so lahko od odvzema 10 (deset) točk do izključitve tekmovalke iz ŽTLL2016.
26. Tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost.

Kris Stermecki
Vodja ŽTLL 2016

