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ZADEVA: KONTURA PILOTSKEGA PROJEKTA IZVEDBE ČLANSKEGA TEKMOVANJA
»OP5 ZAVAROVALNICA SAVA« IN RAZPISNI POGOJI

Spoštovani,
ker želimo biti pri Tenis Sloveniji (TS) v koraku s časom in se prilagoditi željam, potrebam ter pričakovanjem
vseh deležnikov (tekmovalci, trenerji, organizatorji,…), bo po vzoru iz tujine, člansko tekmovanje OP5 izvedeno
kot pilotski projekt. Model tekmovanja, potrjen s strani strokovnega sveta in tekmovalno registracijske komisije
Tenis Slovenije, bo prilagojen načinu, ki bo za gledalce in organizatorja vabljivo, tekmovalce krajše, srečanja pa
konkurenčnejša in kakovostnejša. Cilj je poiskati zadovoljiv model, ki bo od naslednjega leta dalje, privabljal
večje število nastopajočih tekmovalcev in zainteresiranih organizatorjev članskih tekmovanj pod okriljem TS.
Splošne informacije:
-

Lucija, Portorož, od 6. do 10. avgusta,
Tekmovanje za moško in žensko čl. kategorijo (besedilo v moški spolni obliki velja tudi za ženske)
Prijava tekmovalcev se izvrši kot navadno, preko spletne strani Tenis Slovenije
Sprejem prijav do 1.8.19
Objava tekmovalcev v glavni del tekmovanja (žrebni list) bo 2. avgusta do 16 ure
Žreb za kvalifikacije in glavni del tekmovanja bo v TC Lucija, v nedeljo 4. avgusta ob 16 uri
Podlaga hard court
Število igrišč 4
Nagradni sklad 2000 € se razdeli med spoloma v razmerju 50:50:
1. mesto
2. mesto
3.-4. mesto
5.-8. mesto

-

ženske
400 €
200 €
120 €
40 €

moški
400 €
200 €
120 €
40 €

Točke za jakostno lestvico Tenis Slovenije se bodo obračunale v skladu z obstoječim pravilnikom, pri
čemer mora tekmovalec zmagati vsaj eno srečanje. Primer: nosilec neposredno uvrščeni v ¼ finale
potrebuje zmagati vsaj eno tekmo, da bi dobil točke za uvrstitev v ½ finale

Kvalifikacije:
-

-

Od 6. do 8. avgusta oz. odvisno od števila prijavljenih
Št. tekmovalcev v kvalifikacijah 32
o 28 najvišje uvrščenih tekmovalcev World tennis number (WTN) jakostne lestvice (predstavitev
v prilogi)
o 4 povabila organizatorja - Tenis Slovenije
Žreb po posebni metodi glede na kvaliteto prijavljenih tekmovalcev – nosilci bodo lahko postavljeni
neposredno v višje kolo kvalifikacij o čemer bo odločala razlika v kakovosti nastopajočih tekmovalcev
Dva dobljena niza do 4. Tie-break pri 4/4

Glavno tekmovanje:
-

Od 8. do 10. avgusta
12 tekmovalcev - 9 najvišje prijavljenih WTN, 2 kvalifikanta, 1 povabilo organizatorja
Prvi štirje nosilci neposredno v ¼ finalu tekmovanja
Dva dobljena niza do 6, tretji niz tie-break

Urnik tekmovanja:
-

6.8. - 1. kolo Q
7.8. - 2. in 3. kolo Q
8.8. - 4. (zadnje) kolo Q in 1. kolo glavnega dela tekmovanja
9.8. - ¼ finale in ½ finale gl. tekmovanja
10.8. - 9.30 finale ženske (CC), 20 uri finale moški (CC)

Samo za moške – povabila organizatorja (WC) za ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia open
-

-

Razen v primeru iz 5. alineje, je pogoj za prejem povabila nastop na OP Zavarovalnica Sava
Povabilo lahko prejme izključno slovenski državljan ali tekmovalec, ki na ATP in ITF tekmovanjih
tekmuje pod slovensko zastavo
Povabilo za glavni del posamezno prejme s strani selektorja moške članske reprezentance
zmagovalec OP Zavarovalnica Sava
Povabilo za kvalifikacije posamezno prejme s strani selektorja moške članske reprezentance finalist
OP Zavarovalnica Sava
Če tekmovalec v času OP Zavarovalnica Sava nastopa v ¼ finalu tekmovanja z nagradnim skladom
25.000 $ ali več, s strani selektorja moške članske reprezentance prejme povabilo za gl. del
posamezno. V primeru večjega števila uvrščenih v ¼ finale 25.000 $ tekmovanja, se upošteva
najboljši rezultat.
V primeru možnosti, eno povabilo organizatorja za gl. tekmovanje posamezno, dodeli selektor moške
članske reprezentance po lastnem izboru, ne glede na uvrstitev na OP Zavarovalnica Sava (mnenje
selektorja)

-

-

Eno povabilo organizatorja za glavni turnir dvojice ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia open,
dodeli selektor moške članske reprezentance po lastnem izboru, ne glede na uvrstitev na OP
Zavarovalnica Sava (mnenje selektorja).
Vsi tekmovalci uvrščeni v glavni del ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia open, imajo
plačano bivanje do naslednjega dne njihove zadnje odigrane tekme. Velja tudi za prejemnike povabil
organizatorja za glavni del tekmovanja.

Organizator Tenis Slovenija
Vodji tekmovanja Miha Mlakar, selektor članske moške reprezentance, Gregor Krušič, direktor Tenis Slovenije,
Vrhovni sodnik Anja Regent

Teniški pozdrav!

Gregor Krušič
Direktor Tenis Slovenije

