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ZADEVA: DOLOČILA DRŽAVNEGA ZIMSKEGA ČLANSKEGA PRVENSTVA DINERS CLUB

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, Državno zimsko člansko prvenstvo
Diners club, izvedeno po zgledu projekta OP5 Zavarovalnica Sava, Portorož. Model tekmovanja, potrjen s strani
tekmovalno registracijske komisije Tenis Slovenije, bo prilagojen načinu, ki bo za gledalce in organizatorje
vabljivo, tekmovalcem krajše, srečanja pa konkurenčnejša in kakovostnejša. Cilj je izvedba in uveljavitev novega
sistema članskih tekmovanj, ki bodo privabljala večje število nastopajočih tekmovalcev in zainteresiranih
organizatorjev članskih tekmovanj pod okriljem TS.
Informacije o tekmovanju:
-

TK Spin Medvode,19. - 22. decembra 2019 posamezno in 28. - 29. decembra 2019 dvojice
podlaga hard court
število igrišč: 3
tekmovanje za moško in žensko čl. kategorijo (besedilo v moški spolni obliki velja tudi za ženske)
prijava tekmovalcev posamezno se izvede kot navadno, prek spletne strani Tenis Slovenije
sprejem prijav posamezno do 3. decembra
žreb za kvalifikacije in glavni del tekmovanja posamezno, bo v prostorih TS, 18. decembra
objava žreba in razporeda kvalifikacij ter glavnega dela tekmovanja posamezno bo 18. decembra v
dopoldanskem času
prijava tekmovalcev za dvojice je možna osebno pri vrhovnem sodniku na samem tekmovanju TK
Spin Medvode, do vključno 21. decembra, do 16. ure
pozne prijave za dvojice so pri vrhovnemu sodniku možne do dneva žreba, 27. decembra
žreb dvojic bo v prostorih TS, 27. decembra
žreb in razpored igranja dvojic bo objavljen 27. decembra v dopoldanskem času
vsi nastopajoči prejmejo darilno vrečko, ½ finalisti in finalisti pa poleg denarnega nagrade tudi pokale
točke za jakostno lestvico TS se bodo obračunale v skladu s »Pravilnikom o rangiranju TS«

-

nagradni sklad Državnega zimskega članskega prvenstva Diners club znaša 2.000 €, ki se razdeli po
sledečem sistemu:
POSAMEZNO
1. mesto
2. mesto
3.-4. mesto

-

ženske
350 €
190 €
80 €

moški
350 €
190 €
80 €

DVOJICE
1. mesto
2.mesto

ženske
200 €
100 €

moški
200 €
100 €

izplačila nagrad bo vršila pisarna TS, kontaktna oseba irena.pekolj@tenis-slovenija.si ali 01/430-6690

Kvalifikacije posamezno:
-

-

19. - 20. december 2019 oz. odvisno od števila prijavljenih
št. tekmovalcev v kvalifikacijah 32
o 28 najvišje uvrščenih tekmovalcev jakostne lestvice TS
o 4 povabila organizatorja
dva dobljena niza do 4 geme (tie break pri 4/4), tretji niz »match« tie break do 10

Glavno tekmovanje posamezno:
-

21. - 22. december 2019
16 tekmovalcev - 10 najvišje uvrščenih iz jakostne lestvice TS, 4 kvalifikanti, 2 povabili organizatorja
dva dobljena niza do 6, tretji niz »match« tie break do 10
finale DP dva dobljena niza do 6

Termin tekmovanja posamezno:
-

19. 12. - 1. kolo Q
20. 12. - 2. in 3. kolo Q
21. 12. - 1. in 2. kolo gl. tekmovanja
22. 12. – ½ finale in finale gl. tekmovanja

Glavno tekmovanje dvojice:
- 28. - 29. december 2019
- 16 parov m/ž; 14 najvišje uvrščenih iz jakostne lestvice TS, 2 povabili organizatorja
- dva dobljena niza do 6, tretji niz »match« tie break do 10
Urnik tekmovanja dvojice:
-

28. 12. - 1. in 2. kolo gl. tekmovanja
29. 12. – ½ finale in finale gl. tekmovanja

Organizator tekmovanja: Tenis Slovenija, Žiga Ham Kacin
Vodja tekmovanja: Domen Knez
Vrhovni sodnik tekmovanje posamezno: Anja Regent
Vrhovni sodnik tekmovanje dvojice: Igor Rakun

Road to »ATP CHALLENGER ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN«
Sklop štirih tovrstnih tekmovanj bo zaključeno s tekmovanjem v Portorožu, na podlagi katerih bosta
najuspešnejša tekmovalca prejela vabili organizatorja (wild card) za glavni del tekmovanja ATP Challenger
Zavarovalnica Sava Slovenia open 2020.
Sistem točkovanja:
1/4 FINALE
2 točki

1/2 FINALE
4 točke

FINALE
8 točk

ZMAGOVALEC
12 točk

Teniški pozdrav,

Žiga Ham
Vodja nacionalnega programa TS

