
 
Rekreativna teniška liga TKT 2016 

Pravilnik 
 

Liga: 
Liga je razdeljena na moško in žensko ligo posameznikov in dvojic, brez starostne 
omejitve polnoletnih oseb. Liga se igra po pravilih Teniške zveze Slovenije. Za 
igranje lige je potrebno minimalno število prijav 8, oziroma po dogovoru med 
vodstvom lige in igralcem.   
 
Sistem igranja: 
Sistem igranja se bo določil po zaključenih prijavah in je odvisen od števila 
prijavljenih tekmovalcev oziroma dvojic. V primeru da je številka manjša od 20 
ljudi/dvojic se bo igralo v eni skupini po sistemu »Round robin« vsak z vsakim. 
Zmagovalec je znan po zaključku rednega dela igranja z največjim številom zbranih 
točk. V primeru prijav nad 20 tekmovalcev/dvojic, se igralce/dvojice razdeli v dve ali 
več skupin. Vsaka skupina odigra po sistemu »Round robin« vsak z vsakim, ter se po 
rednem delu odigrajo izločilni boji, kjer je zmagovalec znan po zmagi v finalnem 
dvoboju. Predvidoma se liga začne z uvodnim turnirjem v začetku meseca maja ter 
zaključi z  zaključnim turnirjem v mesecu septembru ali oktobru.  
 
Potek lige:  
Predvidoma se liga začne z uvodnim turnirjem v začetku meseca maja ter zaključi z  
zaključnim turnirjem v mesecu septembru ali oktobru. Po zbranih prijavah se bo 
opravil javni žreb tekmovalcev, na podlagi katerega se bodo določili pari za celotno 
sezono. Preglednica z izžrebanimi pari datumi igranja in rezultati bo visela v brunarici 
ob tenis igriščih v Križah. Predvidena obremenjenost igralcev je eden dvoboj na 
teden. Na podlagi razpredelnice je domačin (prvi napisani) dolžan kontaktirati 
nasprotnika, zagotoviti igrišče in žogice ter vpis rezultata v razpredelnico. V kolikor se 
dvoboj zaradi različnih okoliščin ne odigra do konca, se igralca uskladita in odigrata 
dvoboj do konca takoj ko bo to mogoče v roku 7 dni. Ogrevanje je omejeno na 10 
min. Vsi datumi se bodo določali naknadno, saj je vse skupaj odvisno od začetka 
sezone igranja na igriščih v Križah.  
 
Obveš čanje: 
Za potek lige igralci/dvojice na podlagi razpredelnice sami organizirajo dvoboje med 
seboj. Organizator  je dolžan obveščati samo generalne informacije o poteku lige. 
Obveščanje o poteku lige, vmesnih rezultatih ter ostalih podrobnosti o ligi bo 
predvidoma potekalo po elektronski pošti, ali SMS-jih. 
 
Točkovanje: 
Dvoboj se igra na dobljen niz do 9 iger (8:8 podaljšana igra do 7). V primeru da 
poraženec osvoji 6 iger ali ve č zmagovalec prejme 2 točki , poraženec pa 1 točko . 
Ko poraženec  osvoji 5 iger ali manj  zmagovalec prejme 3 točke, poraženec pa 0 
točk. V primeru igranja izločilnih bojev se igra na 2 dobljena niza do 6 iger, v primeru 
rezultata 1:1 se odigra podaljšana igra do 10.  
 
Sporo čanje rezultatov: 
Po odigranem dvoboju mora domačin dvoboja vpisati rezultate v razpredelnico, ki se 
nahaja v brunarici pri teniških igriščih v Križah. Neupravičeno neodigran dvoboj oz. 
ne javljen rezultat ali nejavljena prestavitev dvoboja se registrira s porazom domačina 
P:Z v tem primeru dobi gost 2 točki , domačin pa -1 točko . Gost je dolžan preveriti 
vpisan rezultat do konca tedna v katerem je odigral dvoboj, v nasprotnem premeru se 



rezultat smatra kot pravilen in naknadna pritožba ni več mogoča.   
 
Lestvica: 
Za končno uvrstitev (v primeru več skupin rednega dela) šteje večje število točk; v 
primeru enakega števila točk dveh igralcev/dvojic se upošteva medsebojni dvoboj; v 
primeru enakega števila točk več igralcev/dvojic pa se vrstni red določi po  
naslednjih kriterijih:  
a) večje število točk v medsebojnih dvobojih;  
b) medsebojna razlika v nizih;  
c) medsebojna razlika v igrah; 
d) skupna razlika v igrah; 
e) žreb.  
  
 
Igriš ča in žogice: 
Vsak dvoboj se odigra z tremi novimi žogicami. Dvoboji se odvijajo na teniških 
igriščih v Križah, na urah posameznikov oziroma prostih urah. V primeru igranja v 
prostih urah je za namen lige polovična cena ure 2€/h. Žogice in igrišče priskrbi 
domačin. Po sporazumnem dogovoru se lahko dvoboj odigra na katerih koli igriščih.  
 
Sporne situacije: 

- če eden od tekmovalcev/dvojic preda dvoboj (poškodba, oprema…), se tekma 
registrira v korist nasprotnika, s tem da se za točkovanje upoštevajo že 
osvojene igre. Lahko se igralca/dvojice dogovori za/dogovorijo za ponoven 
termin in odigrata/odigrajo nedokončano. 

- če igralca/dvojice sporazumno prekineta/prekinejo neodigrani dvoboj, ali je za 
dokončanje zmanjkalo časa, se za dokončanje dvoboja uskladita/uskladijo  
sporazumno. 

- V primeru da eden od igralcev/dvojic zamudi 10 min, ima nasprotnik pravico 
zabeležiti rezultat 9:0 v njegovo korist, razen če se sporazumno dogovorita za 
igranje dvoboja.  

- Če nekdo od tekmovalcev/dvojic odpove dvoboj več kot 24 ur pred 
predvidenem dvobojem, se igralca/dvojice sporazumno dogovorita/dogovorijo 
o novem terminu. V primeru da do odpovedi pride v manj kot 24 urah pred 
dvobojem, se piše rezultat 9:0 v korist nasprotnika, razen če se sporazumno 
dogovorita/dogovorijo o igranju dvoboja, v tem primeru mora povzročitelj 
odpovedi kriti stroške igranja. 

- V primeru, da se nasprotnik 3 krat neupravičeno ne odzove na povabilo (e-
mail ali SMS) domačina, ali se namerno izmika dvoboju (igra z drugimi), gost 
postane domačin, ter je od tega trenutka dolžan organizirati dvoboj.  

- V primeru nerešenih spornih situacij, se obvesti vodstvo lige, ki bo sprejelo 
odločitev, in obvestila vse vpletene. 

 
Neopravi čeno neodigran dvoboj: 
Namerno neodigran dvoboj, ki ga ugotavlja komisija lige (upravni odbor TKT), se 
registrira s porazom P:Z in kaznuje z odvzemom ene točke povzročitelju, nasprotnik 
pa zmaga z rezultatom Z:P in dobi 2 točki. Trije (3) neupravičeno neodigrani dvoboji 
pomenijo avtomatično izključitev iz lige in v tem primeru se vsi rezultati tega 
igralca/dvojice brišejo. Enako je v primeru, da igralec konec rednega dela nima 
odigranih 13 tekem. 
 
V primeru hujše poškodbe ali izstopa iz lige: 
Vračila denarja ni. Igralec/dvojica, ki izstopi iz lige ali se poškoduje lahko nadomesti 
drugi igralec/dvojica. Novi igralec/dvojica pa igra z njegovimi rezultati. Če ni 



zamenjave za igralca/dvojice, se rezultati brišejo, razen v primeru, da ima 
igralec/dvojica že odigranih 13 tekem, ostale tekme pa se beležijo z 9:0 
 
 
 
 
 
Prijave: 
Prijave so možne do nedelje 15.04.2016 v brunarici pri tenis igriščih v Križah. Prijavi 
se lahko vsak, ki ima poravnano članarino Teniškega kluba Tržič za leto 2016 in je že 
dopolnil 18 let. V primeru mlajših interesentov se o igranju odloča vodstvo kluba v 
soglasju s starši/skrbniki. Prednost pri prijavah velja v naslednjem vrtnem redu: 

1. Vsi udeleženci rekreativne teniške lige TKT 2015, ki so v pretekli sezoni 
odigrali 14 dvobojev ali več. 

2. Vsi ki niso bili udeleženi rekreativne teniške lige 2015 
3. Vsi udeleženci rekreativne teniške lige TKT 2015, ki so v pretekli sezoni 

odigrali manj  kot 14 dvobojev 
 
Prijavnina: 
Prijavnina za ligo znaša 10,00 EUR na igralca in mora biti poravnana najkasneje do 
15.04.2016. Prijavnino plačate ob prijavi v brunarici ob teniških igriščih v Križah. V 
kolikor igralec ne poravna prijavnine za ligo v predpisanem roku se šteje, da je 
odstopil od prijave za ligo in se ga v žrebu ne bo upoštevalo. Prijavnina za ligo se 
koristi za kritje stroškov organizacije in vodenja lige.  
 
Razno: 
Liga je poleg tekmovalnega značaja, namenjena tudi druženju in igranje z drugimi 
igralci. Organizator lige si želi da se liga odvija v športnem duhu in da vsak od 
nastopajočih pripomore k temu, da bo liga potekala gladko.  
 
Informacije: 
Dodatne informacije so na voljo v brunarici ob teniških igriščih ali pa na tel 051-347-
068 (Franci). 
 
S podpisom ob prijavi, se igralec strinja s praviln ikom rekreativne teniške lige  
TKT 2016, in soglaša da igra na lastno odgovornost.  


