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Ljubljana, 8.11.2010
ZADEVA: ON-LINE prijavljanje na tekmovanja – Prijavljanje na turnirje Teniške zveze Slovenije preko
interneta
Spoštovani,
Teniška zveza Slovenije bo z začetkom zimske sezone 2010/2011 uvedla nov način prijavljanja na turnirje v
Sloveniji – prijavljanje preko interneta (ON-LINE prijave). V ta namen vam v nadaljevanju pošiljamo podrobnejša
navodila:
-

-

-

-

-

-

Za prijavo tekmovalcev na turnir je zadolžen klub, ki je od Teniške zveze Slovenije po e-pošti že prejel
šifro kluba in geslo kluba za prijavo v spletno aplikacijo (http://www.teniska-zveza.si/turnirji/prijave/),
preko katere bo nato lahko prijavljal svoje registrirane igralce (ista aplikacija kot za registracije, klubi
uporabljajo iste šifre in gesla).
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije so v prilogi tega dopisa.
Prijave preko interneta bodo možne za vsa domača tekmovanja (državna prvenstva, odprta prvenstva,
round-robin turnirji, finalni turnirji) v kategorijah do 12 let, do 14 let, do 16 let, do 18 let in v članski
kategoriji. V kategoriji od 8 do 11 let ostaja stari način prijavljanja, torej organizatorju preko e-pošte
oz. faksa.
Za vse turnirje so oz. bodo roki za prijave in odjave objavljeni v koledarju tekmovanj TZS. Rok za prijave
v večini primerov ostaja zadnji torek v tednu turnirja (za OP in RR turnirje) oz. torek dva tedna pred
začetkom turnirja (za DP) do 23:59 (ne več do 17.00). Na posamezen turnir se bo prek spleta možno
prijaviti 3 tedne pred začetkom turnirja.
Po roku za prijavo/odjavo prijavljanje in odjavljanje preko interneta ne bo več možno! V tem
primeru je potrebno pozno prijavo/odjavo poslati organizatorju preko e-pošte oz. faksa, objavljenega v
koledarju tekmovanj in prispetje preveriti pri vodji tekmovanja in vrhovnem sodniku tekmovanja.
Pravilo, ki velja za finalne turnirje do 12 in 14 let, kjer so igralci, ki so igrali na RR, avtomatično
prijavljeni na finalni turnir, bo veljalo še naprej. Igralce, ki so igrali RR in ne bodo želeli igrati finalnega
dela, bo moral klub odjaviti do roka za prijave/odjave. Prijaviti pa se bo potrebno igralcem, ki RR niso
igrali in so uvrščeni do 8. mesta na lestvici TZS.
Tujci, ki niso registrirani pri TZS, se lahko na turnirje prijavijo organizatorju preko e-pošte oz. faksa.
Sezname prijavljenih igralcev bodo sodniki objavili na spletnih straneh Teniške zveze 24 ur po roku za
prijave.
V primeru težav pri prijavljanju preko interneta se klubi lahko obrnejo na pisarno TZS (tel.: 01-430 66
90, e-mail: info@teniska-zveza.si) ali pa na Tekmovalno-registracijsko komisijo (ga. Anja Regent,
anja.regent@siol.com).

S spoštovanjem,
Tekmovalno-registracijska komisija TZS
predsednica
Anja Regent l.r.

