PRAVILNIK
LJUBLJANSKE POLETNE TENIŠKE LIGE 2010
1. Pravica igranja
V ljubljansko teniško ligo se lahko prijavi vsak polnoletni igralec tenisa. Organizirano bo
ligaško tekmovanje za dame in gospode, torej posebej za moške in posebej za ženske.
Tekmovanje bo organizirano v konkurenci posameznikov, dvojic in ekip.
2. Kategorije
Posamezno:
Igralci bodo glede na kvaliteto oziroma znanje razdeljeni v več lig (v tem trenutku
predvidevamo, da bomo pri moških igrali v štirih kvalitetnih nivojih oziroma ligah, pri ženskah
pa v dveh). Nazivi posameznih lig: prva liga posamezno, druga liga posmamezno, tretja liga
posamezno in četrta liga posamezno. V primeru velikega števila prijav v posamezne lige se bo
izvedlo tekmovanje v dveh ali več skupinah (primer: prva liga A in B ali celo C skupina) – temu
primerno se ob zaključku rednega dela spremeni tudi igranje play-offa (glej točko 15).
Dvojice:
Dvojice bodo glede na kvaliteto igranja oziroma znanje razdeljene v več lig (v tem trenutku
predvidevamo, da bomo pri moških igrali v štirih kvalitetnih nivojih oziroma ligah, pri ženskah
pa v dveh). Nazivi posameznih lig: prva liga dvojice, druga liga dvojice, tretja liga dvojice,
četrta liga dvojice. V primeru velikega števila prijav v posamezne lige se bo izvedlo
tekmovanje v dveh ali več skupinah (primer: prva liga A in B ali celo C skupina) – temu primerno
se ob zaključku rednega dela spremeni tudi igranje play-offa (glej točko 15).
Ekipe:
Ekipe bodo glede na kvaliteto oziroma znanje posemeznih igralcev razdeljene v več lig (v tem
trenutku predvidevamo, da bomo pri moških igrali v štirih kvalitetnih nivojih oziroma ligah, pri
ženskah pa v dveh). Nazivi posameznih lig: prva liga ekipno, druga liga ekipno, tretja liga
ekipno, četrta liga ekipno. V primeru velikega števila prijav v posamezne lige se bo izvedlo
tekmovanje v dveh ali več skupinah (primer: prva liga A in B ali celo C skupina) – temu primerno
se ob zaključku rednega dela spremeni tudi igranje play-offa (glej točko 15).
3. Sestava lig
Prvo leto razdelitev igralcev v posamezne lige opravi tričlanska tekmovalna komisija lige, ki pri
razdelitvi kot prvi kriterij upošteva vse razpoložljive »zunanje« podatke (arhiv TZS, klubski
arhivi, drugi arhivi, itd.) in šele kot drugi kriterij igralčeve želje. V naslednjih letih se
spremembe v posameznih ligah dogodijo le zaradi napredovanja najboljših oziroma izpada
najslabših (prehod iz lige v ligo) ali pa v primeru, da se nek igralec ne bo več prijavil za igranje
v ligi za naslednjo sezono (bolezen, selitev, itd.). Igralci, ki bodo želeli v ligaško tekmovanje
pristopiti v naslednjem letu, bodo morali začeti igrati v najnižji ligi, tekmovalna komisija lige
pa lahko takšnim tekmovalcev podeli tako imenovani Wild Card – to pomeni, da se igralec že v
prvem letu igranja lahko uvrsti neposredno tudi v prvo ligo. Cilj lige je, da so dvoboji čim bolj
izenačeni – nobenega smisla nima, da zelo dober igralec začne v najnižji ligi in tam »mesari«.

4. Razpored igranja
Tekmovalna komisije lige izdela urnik igranja posameznih kol oziroma določi skrajni rok, do
katerega morajo biti odigrana posamezna kola (primer: prvo kolo se mora odigrati do nedelje
23.5.2010; drugo kolo se mora odigrati do nedelje 6.6.2010, itd.). Igralna dneva sta načeloma
sobota in nedelja, lahko pa se igra tudi v preostalih dnevih, s tem, da je organizacija takšnih
dvobojev naloga igralca, ki želi igrati med tednom, potrebno pa je soglasje nasprotnika in
koordinatorja lige; če se dvoboj med tednom odigra po 16. uri (lahko tudi pod reflektorji), je
potrebno doplačilo. »Domačin« dvoboja mora vzpostaviti stik z nasprotnikom, se z njim
dogovoriti za dan in uro igranja dvoboja, poskrbeti za rezervacijo igrišča za dvoboj, o tem
obvestiti koordinatorja lige in zagotoviti tri nove Wilson US Open žoge za igranje dvoboja
(uradna žoga je Wilson US open, kupite jo lahko v klubskem bifeju TC Ljubljana po posebni
ceni samo za igralce ljubljanske lige 4 EUR/doza/z DDV – količina je omejena na največ 20
doz na igralca na leto).
5. Prizorišče
Praviloma se vsi dvoboji igrajo na igriščih teniškega centra Ljubljana v Šiški (če bo veliko
prijavljenih se lahko zgodi, da se bo igralo še na igriščih ŠD Šentvid in TK Svoboda).
6. Sistem igranja
Posamezno, dvojice
Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi
oziroma skupini naj bi bilo 10 igralcev (max. 12), ki se bodo med seboj merili vsako drugo
soboto/nedeljo (obremenitev torej ni prevelika), vsak igralec naj bi torej v eni ligaški sezoni
odigral najmanj 9 dvobojev. Za vsak posamezni dvoboj v ligi imata dva igralca rezervirani dve
uri. Če dvoboj zaključita prej (kar se bo verjetno zgodilo v večini primerov), imata pravico
igrati do konca svojega termina (malo za trening).
Ekipe
Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi
oziroma skupini naj bi bilo 8 ekip (max. 10), ki se bodo med seboj merili vsako drugo
soboto/nedeljo (obremenitev torej ni prevelika), vsaka ekipa naj bi torej v eni ligaški sezoni
odigrala najmanj 7 tekem. Za vsak posamezni dvoboj v ligaški tekmi imata igralca rezervirani
dve uri. Če dvoboj zaključita prej (kar se bo verjetno zgodilo v večini primerov), imata
pravico igrati do konca svojega termina (malo za trening). V ekipni ligi se v vsaki ligaški tekmi
(tekma je obračun dveh ekip) igrajo trije dvoboji posamezno, zmaga pa tista ekipa, ki dobi
vsaj dva posamična dvoboja. Ekipe za ligaško tekmovanje lahko prijavijo poljubno število
igralcev, tri od njih pa za vsako ligaško tekmo poljubno razvrsti na prvo, drugo in tretjo desko.
Ekipa, ki na neki ligaški tekmi ni popolna (trije igralci) izgubi tekmo z 0/3. Vsaka ekipa mora ob
prijavi napisati ime kapetana ekipe in njegovo kontaktno številko. Kapetan je zadolžen za
komunikacijo med ekipo in koordinatorjem.
7. Štetje
V vseh ligah se dvoboji igrajo na dva dobljena tie-break niza (na 6 dobljenih iger; pri
rezultatu šest oba se igra tie-break do 7; morebitni zadnji niz pa se igra po sistemu
podaljšanega oziroma odločilnega tie-breaka do 10 dobljenih točk (vse seveda na dve igri
oziroma točki razlike).

8. Točkovanje
Posamezno, dvojice:
Zmaga v dvoboju z rezultatom 2/0 prinaša 3 točke, zmaga z 2/1 dve točki, poraz z enim
dobljenim nizom 1 točko in poraz brez dobljenega niza 0 točk.
Ekipe:
Zmaga v tekmi prinaša 2 točki, poraz 1 točko.
9. Lestvica
Za končno uvrstitev šteje večje število točk; v primeru enakega števila točk dveh igralcev se
upošteva medsebojni dvoboj; v primeru enakega števila točk več igralcev pa se vrstni red
določi po naslednjih kriterijih: a) večje število točk v medsebojnih dvobojih; b) medsebojna
razlika v nizih; c) medsebojna razlika v igrah (gemih); d) skupna razlika v igrah (gemih); e)
žreb.
10. Žoge
Vsak dvoboj se igra s tremi novimi žogami, uradna žoga ljubljanske lige je Wilson US Open.
Žoge za vsak dvoboj zagotovi domačin dvoboja. TC Ljubljana se je odločil, da igralcem v ligi
Wilson US Open žoge prodaja po posebni ceni, in sicer samo za 4 EUR za tri žogice (z
vključenim DDV). Glej tudi točko 4, zadnji stavek.
11. Sporočanje rezultatov
Takoj po odigranem dvoboju morata oba igralca koordinatorju lige po e-pošti ali po SMS-u
sporočiti rezultat medsebojnega dvoboja.
12. Prestavitev dvobojev
Igralec, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čimprej javiti nasprotniku in se z
njim dogovoriti za nov datum igranja dvoboja (preloženi dvoboj se mora odigrati v roku 14 dni
od datuma, prvotno določenega za igranje) in o vsem tem obvestiti koordinatorju lige. Dvoboj
se na dan, ki je bil med dvema igralcema določen za odigranje, ne more več preložiti, kar
pomeni, da je izgubljen z rezultatom 0/6 0/6 (oziroma 0/3 v ekipni ligi). Igralec mora o tem,
da ne more igrati dvoboja (ne more pa ga tudi preložiti), obvestiti nasprotnika in koordinatorja
lige, kajti v nasprotnem primeru se igralcu doda še minus 1 točka (odvzame se od skupnega
števila osvojenih točk). Igralec lahko dvoboj med njim in nasprotnikom preloži samo enkrat.
13. Neopravičeno neodigran dvoboj
Neupravičeno neodigran dvoboj, ki ga ugotavlja komisija lige, se registrira s porazom 06, 06
(0/3) in kaznuje z odvzemom ene točke povzročitelju, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 60,
60 (3/0) in dobi 3 točke (2 točki v primeru ekipne lige). Trije (3) neupravičeno neodigrani
dvoboji pomenijo avtomatično izključitev iz lige (z možnostjo zamenjave – glej točko 14).
14. Izstop iz lige
V primeru izključitve ali izstopa iz lige katerega od igralcev se vsi njegovi rezultati brišejo
(razen v primeru, da ga zamenja drug igralec). Igralca, ki je izključen ali ki izstopi iz lige,
lahko zamenja igralec z liste nadomestil (ni potrebe za spreminjanje razporeda), v končno
»bilanco« novega igralca pa gredo vsi rezultati igralca, ki je odstopil ali bil izključen iz lige

(torej novi igralec ne igra »za nazaj«). O sprejemu novega igralca (kot zamenjave za
poškodovanega igralca) v neko ligo odloča tekmovalna komisija.
15. Play-off, pokali, nagrade
Po končanem rednem delu lige prvi štirje igralci v vsaki ligi igrajo še zaključno tekmovanje
oziroma play-off (1-4, 2-3, zmagovalca za prvo mesto, poraženca za tretje mesto). Trije
prvouvrščeni v play—offu bodo v vsaki ligo dobili pokale in praktične nagrade, med vsemi
udeleženci lige pa bomo izžrebali še šest nagrad večje vrednosti, ki pa naj zaenkrat ostanejo
še skrivnost (smo v zaključni fazi razgovorov s sponzorji).
16. Prehodi iz lige v ligo
Prehodi iz višje v nižjo ligo bodo definirani po končanih prijavah za leto 2011, načeloma pa
velja, da zadnji igralec iz višje lige izpade v nižjo ligo, prvouvrščeni igralec v play-offu nižje
lige pa se uvrsti v višjo ligo. Na koncu rednega dela ligaškega tekmovanja se organizira play-off
prvih štirih igralcev v vsaki ligi – polfinale igrajo: prvouvrščeni igralec rednega dela lige proti
četrtemu, drugi proti tretjemu, nato pa igrata še zmagovalca polfinalnih dvobojev za prvaka
lige in poraženca za tretje mesto (četrtouvrščeni igralec rednega dela ima torej še vedno
možnost napredovanja v višjo ligo oziroma možnost postati končni zmagovalec).
17. Prijavnina
Posamezno:
Vsi igralci, ki bodo sprejeti v ligaško tekmovanje in ki bodo želeli v ligi tudi dejansko igrati,
morajo poravnati prijavnino oziroma igralnino v višini 45 €/osebo, in sicer do pričetka lige, na
podjetje Železničarski teniški klub Ljubljana, Milčinskega ulica 2, 1000 Ljubljana, na TRR pri
Uni Credit Bank številka 29000-0055116033, namen plačila: prijavnina - ljubljanska teniška
liga. Prijavnino lahko plačate tudi v gotovini v klubskem bifeju. Kdor ne bo do roka plačal
prijavnine, bo zamenjan z drugim igralcem z liste nadomestil. Igralcu, ki izstopi ali je izključen
iz lige, organizator ne povrne prijavnine.
Dvojice:
Vsi pari, ki bodo sprejeti v ligaško tekmovanje in ki bodo želeli v ligi tudi dejansko igrati,
morajo poravnati prijavnino oziroma igralnino v višini 45 €/par, in sicer do pričetka lige, na
podjetje Železničarski teniški klub Ljubljana, Milčinskega ulica 2, 1000 Ljubljana, na TRR pri
Uni Credit Bank številka 29000-0055116033, namen plačila: prijavnina - ljubljanska teniška
liga. Prijavnino lahko plačate tudi v gotovini v klubskem bifeju. Kdor ne bo do roka plačal
prijavnine, bo zamenjan z drugim parom z liste nadomestil. Paru, ki izstopi ali je izključen iz
lige, organizator ne povrne prijavnine.
Ekipe:
Vse ekipe, ki bodo sprejete v ligaško tekmovanje in ki bodo želele v ligi tudi dejansko igrati,
morajo poravnati prijavnino oziroma igralnino v višini 140 €/ekipo, in sicer do pričetka lige, na
podjetje Železničarski teniški klub Ljubljana, Milčinskega ulica 2, 1000 Ljubljana, na TRR pri
Uni Credit Bank številka 29000-0055116033, namen plačila: prijavnina - ljubljanska teniška
liga. Prijavnino lahko plačate tudi v gotovini v klubskem bifeju. Kdor ne bo do roka plačal
prijavnine, bo zamenjan z drugim parom z liste nadomestil. Ekipi, ki izstopi ali je izključena iz
lige, organizator ne povrne prijavnine.
S plačilom prijavnine počakajte, dokler se ne uskladijo vse stvari oziroma dokler ne
prejmete poziva k plačilu. Poslana prijavnica vas ne zavezuje k igranju oziroma plačilu!

18) Žreb
Žreb bo narejen javno in sicer v ponedeljek 3.5.2010 ob 19. uri v TC Ljubljana. Sestava
posameznih lig in razpored dvobojev po kolih za celo sezono bosta objavljena na spletni strani
TZS, po e-pošti pa bosta poslana tudi vsem sodelujočim. Ljubljanska rekreacijska teniška liga
se uradno prične s prvim kolom, ki se bo igralo v soboto 8.5.2010.
19. Obveščanje
Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u. Obveščanje
širše javnosti bo potekalo preko spletne strani TZS in časopisov (Ekipa). Koordinator lige vsak
ponedeljek izdela lestvico vseh lig in jo skupaj z rezultati pošlje vsem igralcem, ki so vključeni
v ligaško tekmovanje, ter medijem.
20) Prijavnice
Najdete jih na spletni strani Teniške zveze Slovenije na naslovu:
http://www.teniska-zveza.si/rekreacija/lige_2008/lju0910/
21. Tekmovalna komisija lige
Tekmovalno komisijo lige za leto 2010 sestavljajo: Matjaž Pogačar (koordinator lige), Gregor
Sok in Marko Smolčič.
22. Informacije
Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 041 786 743 (Matjaž Pogačar) ali na epoštnem naslovu matjaz_pogacar2@t-2.net.
23. Pravila tenisa
Igra se po pravilih TZS, razen če je v pravilniku ljubljanske rekreativne teniške lige napisano
drugače (potem velja pravilnik). Besedo igralec morate razumeti tudi kot dvojica oziroma
ekipa, kjer je to smiselno.

Tekmovalna komisija lige, Ljubljana 23.3.2010
Matjaž Pogačar
Gregor Sok
Marko Smolčič

