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Zadeva: razpis za enega organizatorja play-off 1. slovenske moške in ženske članske lige

Spoštovani klubi člani Tenis Slovenija,

Tenis Slovenija objavlja razpis za organizacijo play-offa 1. moški in ženski članski ligi. Organizatorja tekmovanja
bo na korespondenčni seji izbrala Tekmovalno-registracijska komisija Tenis Slovenije.

1. MINIMALNI POGOJI ZA ORGANIZACIJO PLAY-OFF
V nadaljevanju so opisani minimalni pogoji za organizacijo tekmovanja (uradne žoge, cenik sodniške službe
itd.). Priporočljivo je, da kandidati ponudijo več od minimalnih pogojev, saj bo to vplivalo na izbor kandidatov
za organizatorja play-offa.
1.1. Splošni pogoji
Organizator mora zagotoviti naslednje minimalne tehnične pogoje: primerna igrišča, sanitarije, ločene
garderobe in druge prostore, sodniške stole na vseh igriščih, klopi za tekmovalce, obvezen dostop do
interneta ter oglasno tablo.
Pri izračunu stroškov organizacije tekmovanja je potrebno upoštevati:
-

vrhovnega sodnika (organizator);
žoge (organizator)

Tenis Slovenija zagotovi:
- medalje za finaliste (zagotovi TS);
- ček za zmagovalce (zagotovi TS);
- glavni sodniki (stroške krije TS);
1.2. Minimalni pogoji za izvedbo play-off
2.

na isti lokaciji 1. moška in ženska članska liga
hrana (testenine ali žar) za vse nastopajoče
garderobe za vse ekipe
pet igrišč
urejevalec teniških igrišč
urejen prostor, oziroma tribune za gledalce

URADNA TENIŠKA ŽOGA TS

Uradna žoga je žoga Babolat Team ali Dunlop Ford – logotip Zavarovalnice Sava je obvezen.
3.

PRIJAVE

Prijave so možne do petka 26.junija do 15:00 ure na elektronski naslov ziga.ham@tenis-slovenija.si

Teniški pozdrav,

Žiga Ham Kacin
Vodja nacionalnega programa Tenis Slovenija

