PRAVILA ZIMSKE REKREATIVNE TENIS LIGE LOKROVEC 2022/2023
OSNOVNA DOLOČILA
ZIMSKA REKREATIVNA TENIS LIGA LOKROVEC 2022/2023 (ZTL22/23) je rekreativno teniško
tekmovanje.
ZTL22/23 se začne s 1. soboto v mesecu novembru 2022 in v odvisnosti od števila prijav toliko
tednov kolikor bo krogov tekmovanja.
Zaključni turnir MASTERS ZTL22/23 s piknikom se odvija v drugo ali tretjo soboto v aprilu 2022
Uradna žoga je TECNIFIBRE CLUB. Za vsako tekmo se odpre nova pločevinka, ki jo igralci/igralke
dvignejo v klubu pred tekmo in po koncu tekme pripadajo zmagovalcu obračuna.

SKUPINE
Tekmovalci / tekmovalke in tekmovalke v ZTL22/23 bodo razdeljeni v enakovredne skupine v
naslednjih kategorijah:

Ženske

Moški A

Moški B

Prijava v posamezno kategorijo ni strogo omejena na spol in starost ampak zgolj okvir. Zato vodja
tekmovanja na podlagi rezultatov iz preteklosti, njegove ocene in interesa tekmovalcev le-te razvrsti
v ustrezno kategorijo.
V vsaki skupini se igra po sistemu »Round Robin« oz. »vsak z vsakim« z zaključnim masters turnirjem
na koncu. Velikost skupin je odvisna od števila prijav.

PRIJAVE
Rok za prijavo je 31.10.2022. Prijave na tenis.lokrovec@gmail.com ime in priimek, letnica rojstva,
mobilni telefon, želena kategorija) ali preko obrazca na spletni strani www.tenislokrovec.si/tekmovalni-tenis.
Prijavnina 170,00 EUR vključuje:
1.
2.
3.
4.

zakup igrišč
žoge za vsako tekmo nove (ostanejo zmagovalcu/zmagovalki)
organizacija in pogostitev na zaključnem MASTERS turnirju
nagradni sklad

Planirajo se skupine po 10 tekmovalcev, točna številka po znana po prejetih prijavah.
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 liga
Lokrovec 2022/2023 PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA.

V primeru plačila v dveh obrokih plačate prvega do 31.10.2022, drugega do 31.11.2023
Cena je določena na podlagi trenutnih pogodb o dobavi plina in elektrike; v kolikor pride po
drastičnih podražitev, se lahko tudi cena lige nekoliko podraži. Plačana prijavnina je pogoj za igranje v
ZTL22/23 in se ne vrača v primeru odpovedi tekmovalca/tekmovalke. Odpoved ni krivda
organizatorja; ima pa tekmovalec, ki ne zaradi svoje krivde ni uspel odigrati vseh tekem, možnost
koriščenja toliko terminov za sparinge, kolikor tekem m je odpadlo. S plačilom prijavnine tekmovalci /
tekmovalke potrdijo, da se strinjajo s pravili ZRTLL22/23.

INFORMACIJE O REZULTATIH in DOGOVARJANJU
S pristopom v ZTL22/23 se strinjate da se vaši rezultati z imenom in priimkom objavijo na spletnih
straneh ŠDL Lokrovec, www.chalonge.com, socialnih omrežjih kot so Facebook, Instagram…
Skupine s kontakti bodo objavljeni na spletni strani www.tenis-lokrovec.si/tekmovalni-tenis/
Skupine in tekme bodo objavljene na spletni strani ŠDL, igralo pa se bo:
Moška liga A in B: sobota 10:00 – 16:00
Ženska liga A: sobota 16:00 – 19:00
Organizator bo po prejemu vseh prijav naredil urnik izvedbe celotne lige. Če kljub dogovorjenemu
razporedu pride kaj vmes in planirane tekme ne morete odigrati, je to potrebno v roku 48 ur javiti
organizatorju in nasprotniku.
Odpovedana tekma mora biti odigrana v roku enega (1) tedna od dogovorjenega datuma v preostalih
prostih terminih; za to tekmo se krije ½ stroška najema igrišča. V primeru, da se tekme ne odigra v
roku 1 tedna, je potrebno pokriti celoten strošek najema igrišča.
Potencialne odpadle termine boste tekmovalci / tekmovalke lige boste imeli možnost izkoristiti za
sparing tekme.
Tekme se igrajo na en dobljeni set do devet (9) dobljenih iger. Pri rezultatu 8:8 v igrah se igra
podaljšana igra do deset (10) in na dve (2) razliki.
Za končno uvrstitev med najboljše štejejo na prvem mestu razlike med zmagami in porazi; razliko
med igralci/igralke z enakim številom zmag bo določala razlika med skupnimi gemi med dvema ali
več igralci/igralke. Če bodo igralci/igralke še vedno izenačeni, bo vlogo odigral rezultat medsebojnih
tekem.

ZAKLJUČNI MASTERS
Na zaključni MASTERS TURNIR vodi 8 mest iz vsake kategorije. V kolikor bo število prijav zadostovalo
za zapolnitev dveh skupin, se za mesto na mastersu potegujejo 4 najboljši iz vsake skupine. Masters
se igra na izpadanje.
5.,6.,7….uvrščeni igrajo tekmo za 9.,11.,13….mesto z 5.,6.,7…uvrščenim iz druge skupine

OSTALA DOLOČILA
Tekmovalec lahko ima po koncu rednega dela tekmovanja ENO (1) neodigrano tekmo, sicer na
mastersu ne more sodelovati.
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 9:0 konča v korist
nasprotnika. Enako velja za tekmovalca, ki odsotnosti ne napove v predpisanem roku 48 ur pred
napovedano tekmo.
Tekma poteka po teniških pravilih in v duhu »fair play«-a. Tekmovalci / tekmovalke/-ke so tudi
sodniki/-ce; vse spore rešujejo sami in na igrišču.
Pritožba po koncu tekme ni več mogoča.
Če pride do kakršnih koli kršitev teh pravil, o razpletu odloča vodja in/ali namestnik ZTL22/23.
Tekmovalci / tekmovalke /-ke tekmujejo na lastno odgovornost.

Kris Stermecki
Vodja ZTL22/23

POKROVITELJI TEKMOVANJA

