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ZADEVA: DOLOČILA ČLANSKIH DINERS CLUB TEKMOVANJ – PO NOVEM SISTEM

Spoštovani,
ker želimo biti pri Tenis Sloveniji (TS) v koraku s časom in se prilagoditi željam, potrebam ter pričakovanjem
vseh deležnikov (tekmovalci, trenerji, organizatorji …), bodo po vzoru iz tujine, tekmovanja v kategoriji članov
izvedena po novem sistemu. Model tekmovanja, potrjen s strani tekmovalno registracijske komisije TS, je
prilagojen načinu, ki bo za gledalce in organizatorje vabljivo, tekmovalcem krajše, srečanja pa konkurenčnejša
in kakovostnejša. Besedilo v moški spolni obliki velja tudi za ženske.
Pogoji za organizacijo tekmovanja v poletni sezoni:
-

podlaga pesek ali hard court
minimalno število igrišč tri
uradna žoga TS z logotipom Zavarovalnica Sava
tekmovanje dvojic se lahko organizira samostojno oz. ločeno od tekmovanja posamezno za moško in
žensko člansko kategorijo
v primeru, da se na razpisan termin v koledarju TS prijavita dva ali več organizatorjev, ima prednost
tisti, kateri bo ponudil večji nagradni sklad in boljše pogoje organizacije
prijava tekmovalcev posamezno in za dvojice se izvede preko spletne strani TS
sprejem prijav posamezno in dvojice bo kot običajno, do torka v tednu tekmovanja, DP pa 14 dni prej
žreb za kvalifikacije in glavni del posamezno se izvede dan pred pričetkom tekmovanja. Objava žreba
in razporeda tekmovanja bo na spletni strani TS v dopoldanskem času
v primeru nezadostnega št. prijavljenih dvojic, bodo pozne prijave možne pri vrhovnemu sodniku do
dne žreba tekmovanja
vsi nastopajoči prejmejo darilno vrečko, ½ finalisti in finalisti pa poleg pokalov razpisano denarno
nagrado
prijavnina za kvalifikacije posamezno znaša 19€, za glavni del tekmovanja 24€
prijavnina za dvojice znaša 30€ na par, kvalifikacije 26€
točke za jakostno lestvico TS se bodo obračunale v skladu s »Pravilnikom o rangiranju TS«

-

organizator ima na voljo dve povabili za kvalifikacije in eno povabilo za glavni del tekmovanja.
Preostala povabila v enakem številu (1+2) dodelita selektorja ženske in moške članske reprezentance
minimalna predvidena delitev nagradnega sklada v bruto vrednosti je predstavljena v tabeli 1

Tabela 1: minimalna bruto vrednosti denarnih nagrad posamezno 1. rang tekmovanja
POSAMEZNO
1. mesto
2. mesto
3.-4. mesto

ženske
500 €
250 €
120 €

moški
500 €
250 €
120 €

Tabela 2: minimalna bruto vrednosti denarnih nagrad posamezno 2. rang tekmovanja
POSAMEZNO
1. mesto
2. mesto
3.-4. mesto

ženske
300 €
150 €
80 €

moški
300 €
150 €
80 €

Tabela 3: minimalna bruto vrednosti denarnih nagrad dvojice 1. rang tekmovanja

Tabela 3: minimalna bruto vrednosti denarnih nagrad dvojice 2. rang tekmovanja

Kriteriji:
-

rang tekmovanja se določi na podlagi seštevka jakosti najvišje uvrščenih tekmovalcev na jakostni lestvici
TS, ki so prijavljeni na tekmovanje

Tabela 4: rang tekmovanja na podlagi jakosti tekmovalcev
RANG
I. RANG
II. RANG
III. RANG

seštevek jakosti prvih štirih prijavljenih tekmovalcev z lestvice TS
320 ali več
220 - 310
210 ali manj

Kvalifikacije posamezno:
-

četrtek in petek v tednu tekmovanja, odvisno od števila prijavljenih
največje dovoljeno št. razpisanih mest v kvalifikacijah je 64

-

dva dobljena niza do štiri geme (tie break pri 4/4), tretji niz »match« tie break do 10

Glavno tekmovanje posamezno:
-

sobota in nedelja v tednu tekmovanja
16 tekmovalcev - 10 najvišje prijavljenih iz jakostne lestvice TS, štirje kvalifikanti, dve povabili
organizatorja
dva dobljena niza do šest, tretji niz »match« tie break do 10

Termin tekmovanja posamezno v primeru več kot 32 prijavljenih v kvalifikacijah:
-

četrtek - 1. in 2.kolo Q
petek - 3. in 4. kolo Q
sobota - 1. in 2. kolo gl. tekmovanja
nedelja – ½ finale in finale gl. tekmovanja

Glavno tekmovanje dvojice:
- 16 parov m/ž; 14 najvišje uvrščenih iz jakostne lestvice TS in dve povabili
- dva dobljena niza do šest, tretji niz »match« tie break do 10
Termin tekmovanja dvojice:
-

sobota - 1. in 2. kolo gl. tekmovanja
nedelja – ½ finale in finale gl. tekmovanja

Ostalo:
-

izplačila nagrad bo vršil organizator tekmovalcem po predhodni izstavitvi računa

Road to »ATP CHALLENGER ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN«
Sklop tovrstnih tekmovanj bo zaključen avgusta s tekmovanjem OP Portorož, na podlagi katerih bodo
najuspešnejša tekmovalca med posamezniki in najuspešnejša dvojica prejeli vabila organizatorja (wild card) za
glavni del tekmovanja ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia open. Tekmovalcem se bodo upoštevali
trije najboljši rezultati izmed serije članskih Diners club tekmovanj.
Sistem točkovanja članskih Diners club tekmovanj za posamezno in dvojice:
1/4 FINALE
1 točki

1/2 FINALE
3 točke

FINALE
5 točk

ZMAGOVALEC
8 točk

Rezultati točkovanja po zaključenem Državnem zimskem članskem prvenstvu Diners Club

POSAMEZNO
1
2
3
4
5
6
7
8

Tom Kočevar Dešman
Aljaž Jeran
Jan Kupčič
Primož Vovk
Filip-Jeff Planinšek
Maks Lukman
Matic Dimic
Tino Kovačič

20.12.2019
8
5
3
3
1
1
1
1

DVOJICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aljaž Jakob Kaplja
Bor Schweiger Mužar
Sven Lah
Toni Hazdovac
Matjaž Jurman
Maj Tomac
Aljaž Kirbiš
Anže Čevka
Nick Cmager
Miha Velički
Tino Kovačič
Nejc Sitar
Aljaž Jeran
Bor Artnak
Samuel Pate
Grega Sevšek

27.12.2019
8
8
5
5
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Teniški pozdrav,
Žiga Ham
Vodja nacionalnega programa TS

