Pozdravljeni teniški kolegi!
V soboto, 5.4., bomo na Davis Cup-u Slovenija-Izrael v ŠRC Marina v Portorožu združili PRIJETNO S
KORISTNIM. Zraven ogleda vrhunskega dvoboja dvojic bodo naši mladi slovenski upi, igralci mini
tenisa, imeli priložnost zaigrati na turnirju mini teniških dvojic. Gre za drugačen sistem tekmovanja, ki
pa prinaša ogromno koristi. Tako bodo igralci že zelo zgodaj začeli s učenjem geometrije igrišča za
dvojice, igro na mreži, sodelovanje s partnerjem, borbo za soigralca in zase, itd...Pred tremi leti so se
mini teniške dvojice PRVIČ pojavile na Davis Cup-u Slovenija-Finska v Tivoliju, kjer se je lepota teniške
igre prenesla na ulico in podobno se bo zgodilo zdaj.
Torej vabljeni vsi igralci mini selekcij ter njihovi spremljevalci. Časa za pripravo igralcev za mini
dvojice po klubih je dovolj, prijave pa so že odprte.
V priponki osnovne informacije. Za dodatne informacije se obrnite na idejnega vodjo - Gregorja Ficka
(040/453-625).
Se vidimo v Portorožu,
TZS in ekipa

Sobota, 5.4., s pričetkom ob 10.30h, na športni površini Teniškega centra Portorož. Zaključek
ob cca. 13.30h.

Za teniške igralce in igralke (registracija TZS ni obvezna) v letniku 2005 in mlajši. Kategorija je
enotna, torej par je lahko tudi mešan – punca+fant.

Igra se na mini tenis igrišču. Igralca lahko pričneta igranje točke na zadnji črti ali pa partner
stoji pri mreži. Smer servisa je diagonala. Igra se na čas – vsaka tekma traja 10min, tie-break
sistem. Pari z največ točkami se uvrstijo v polfinale, kjer se odigrajo izločilni boji za
zmagovalca.

Prijave se sprejemajo na gregor@jakisport.si, do petka, 4.4., do 12. ure. Prijavljajo se lahko
pari skupaj, igralci brez para lahko najdejo soigralca tudi na licu mesta, saj bomo imeli
seznam igralcev, ki iščejo partnerja. Ob prijavi PROSIM DOPIŠITE, ČE RABITE AVTOBUSNI
PREVOZ TER ZA KOLIKO OSEB RABITE. Dodatne informacije o tekmovanju na GSM 040/453625 (Gregor Ficko – vodja tekmovanja).

Prijavnine ni. Najboljši 4-je pari bodo nagrajeni s strani sponzorjev in organizatorja. Igralci
(+spremljevalci) bodo lahko koristili kupon za popust v restavraciji ŠRC Marina.

Za vse nastopajoče ter njihove spremljevalce bo organiziran avtobusni prevoz izpred
Koloseja Ljubljana (BTC) v soboto, ob 8.30 uri. Avtobus se bo ustavil (po potrebi) tudi v
Kopru na OMW-ju na obvozni cesti ob cca. 9.30 – 9.40 uri. Z istim avtobusom se bodo lahko
vrnili nazaj tudi po ogledu dvoboja dvojic Slovenija-Izrael, predviden povratek bo ob 17. uri.

Urnik prevozov
Odhod iz Ljubljane



8.30, Kolosej Ljubljana BTC, Šmartinska cesta 152,
9.30 – 9.40, OMW Koper (Bonifika, ob hitri cesti smer Ljubljana - Izola), Istrska cesta
14, 6000 Koper

Prihod v Portorož


10.15, Portorož, ŠRC Marina

Odhod iz Portoroža


17.00, Portorož, ŠRC Marina (z vmesno postajo v Kopru na OMW Koper, na Istrski
cesti 53)

Vse nastopajoče ter spremljevalce čaka zelo prijetno presenečenje.

