PRAVILA ZIMSKE REKREATIVNE TENIS LIGE LOKROVEC 2016/2017

1. ZIMSKA REKREATIVNA TENIS LIGA LOKROVEC 2016/2017 (ZRTLL16/17) je rekreativno teniško
tekmovanje.
2. ZRTLL16/17 se igra od 17.10.2016 do (predvidoma) 07.04.2017
3. Zaključni turnir MASTERS RTLL16/17 s piknikom se odvija v soboto in nedeljo, 8. in 9.4.2017
4. Vodja ZRTLL16/17 je Kris Stermecki. Namestnik vodje Staš Stermecki.
5. Tekmovalci in tekmovalke v ZRTLL16/17 bodo razdeljeni v enakovredne skupine v naslednjih
kategorijah:
•
•
•

Ženske A
Moški – 45 A
Moški – 45 B

6. Prijavnina v vrednosti 130,00 € vključuje:
•
•
•
•
•
•

organizacija tekmovanja
9 tekem (vsak z vsakim v skupini 10-ih)
zakup igrišč
žoge
organizacija zaključnega MASTERS turnirja
nagradni sklad

V primeru večje /manjše skupine pomeni vsak/-a tekmovalec/-ka več / manj v skupini tekmo
več / manj in 10,00 € več / manj pri prijavnini.
7. Prijavnina se poravna na TRR SI56 6100 0000 9043 366 odprt pri Delavski hranilnici Celje
Naslov: Športnega društva Lokrovec, Lokrovec 43 a, 3000 Celje; namen plačila: Zimska
rekreativna čiga Lokrovec 2016/2017
8. Plačilo izvedete v dveh enakovrednih obrokih (lahko tudi enem):
• 1. Obrok do 30.11.2016
• 2. Obrok do 31.01.2017.
Plačana prijavnina je pogoj za igranje v ZRTLL16/17 in se ne vrača v primeru odpovedi
tekmovalca. S podpisom tekmovalci /-ke ob plačilu prijavnine potrdijo, da se strinjajo s pravili
ZRTLL16/17.
9. Tekme se igrajo po poljubnem vrstnem redu znotraj posamezne skupine.

10. 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.
11. Vsak igralec prejme na svoj profil v sistemu Sportifiq (https://lokrovec.sportifiq.com/sl)
toliko ur, kolikor jih potrebuje, da vsakič, ko je prvi napisan v paru. Tekmovalci se za termine
tekem dogovarjajo sami. Prvi napisani igralec preko sistema rezervira termin igranja, ki ga
predhodno uskladil z nasprotnikom in sicer za 2 uri.
12. Dogovorjeno tekmo in rezultat tekme prvo napisani tekmovalec javi komisarju najmanj 24 ur
pred dogovorjenim terminom igranja na e-mail: tenis-lokrovec@gmail.com ali na sms
040/454-994.
13. Skupine s kontakti in pari bodo objavljeni na spletni strani www.tenis-lokrovec.si/tekmovalnitenis/
14. Spored tekem, rezultate in lestvice lahko aktualno spremljate preko vmesnika na spletni
strani Konkuri: http://www.konkuri.com/profile/1702711/tournaments
15. Uradna žoga je TECNIFIBRE CLUB in se dvignejo pred tekmo v prostorih kluba.
16. Tekma se igra na dva (2) set do devet (6) dobljenih iger. Pri rezultatu 6:6 v igrah se igrah
posameznega niza, se igra podaljšana igra do sedem (7). Pri izenačenem rezultatu 1:1 v nizih,
se igra super tie-break do 10. Ker spletno mesto Konkuri ne podpira omenjenega super tiebreak-a, bomo za potrebe točkovanja super tie-break spremenili v navaden tretji set (primer:
zmaga 10:0 se bo preoblikovala v 6:0; 10:1 ali 10:2 v 6:1; 10:3 ali 10:4 v 6:2; 10:5 ali 10:6 v
6:3; 10:7 ali 10:8 v 6:4, 11:9 ali 12:10 v 7:5; vsi višji rezultati pa v 7:6)
17. Vsaka zmaga bo vredna 2 točki, poraz 0; točk za vsako osvojen gem ne bo točk – razliko med
igralci z enakim številom točk bo določala gem razlika
18. V primeru, da tekmovalec zaradi opravičljivih razlogov ne more odigrati planirane tekme,
mora to javiti nasprotniku in komisarju najmanj 24 ur pred planiranim terminom.
19. V primeru, da tekmovalca brez obvestila / opravičljivega razloga 15 min čez dogovorjen
termin igranja ni prisotnega na igrišču, se tekma brez boja (b.b.) z rezultatom 6:0,6:0 konča v
korist nasprotnika.
20. V vsaki skupini se igra po sistemu »Round Robin« oz. »vsak z vsakim«.
21. Na zaključni masters so uvrščeni najboljši 4 iz vsake skupine in igrajo na izpadanje po sistemu
1/4,2/3 med skupinama 1 in 2.
22. Zmagovalec /-ka zaključnega MASTERS turnirja je zmagovalec/-ka ZRTLL16/17.
23. Tekma poteka po teniških pravilih in v duhu »fair play«-a. Tekmovalci/-ke so tudi sodniki/-ce;
vse spore rešujejo sami in na igrišču.

24. Pritožba po koncu tekme ni več mogoča.
25. Če pride do kakršnih koli kršitev teh pravil, o razpletu odloča vodja in/ali namestnik
ZRTLL16/17.
26. Tekmovalci /-ke tekmujejo na lastno odgovornost.

Kris Stermecki
Vodja ZRTLL16/17

POKROVITELJI TEKMOVANJA

