TENIŠKI KLUB KOPER
RAZPISUJE:

PRIMORSKO PRVENSTVO V TENISU ZA
KATEGORIJE MINI TENIS, U-11, U-13, 13-18 let
(Teniške šole)
13-14 april 2013
ŠRC Bonifika Koper
Zmagovalec turnirja v posamezni kategoriji dobi naziv:
»PRIMORSKI PRVAK ZA LETO 2013

Propozicije
1.Kategorije:
a) Mini tenis (letnik 2004 in ml.)-NEDELJA 14.april 2013
b) U-11 (letnik 2002 in ml.)-kvalifikacijski turnir za WC na mednarodni turnir Luka Koper Junior
Slovenia Open U-12 (25.5-2.6.2013)-SOBOTA, 13.april 2013
c) U-13 (letnik 2000 in ml.)-kvalifikacijski turnir za WC na mednarodnem turnirju Banka Koper Junior
Slovenia Open U-14 (31.8.-8.9.2013), 13.april 2013 DEKLICE, 14.april 2013 FANTJE
d) PRIMORSKO PRVENSTVO ZA TENIŠKE ŠOLE od 13-20 let-SOBOTA- 13.april 2013
2. Datum tekmovanja:
13-14. april 2013
3. Kraj tekmovanja:
ŠRC BONIFIKA KOPER
5. Prijavnina:
20 EUR +ddv
6.Nagrade:
-Pokali za finaliste A turnirjev, medalje za vse polfinaliste A in B turnirja
-Primorski prvak(inja) do 11 let dobi povabilo na mednarodnem turnirju Luka Koper Junior Open do
12 let (pogoj:igralec mora dopolniti 10 let do pričetka mednarodnega glavnega turnirja)
-Primorski prvak (inja)do 13 let dobi povabilo na mednarodnem turnirju Banka Koper Junior Slovenia
Open do 14 let
7.Tip tekmovanja:
Sistem bo narejen na osnovi števila prijav v posamezni kategoriji. Igra se glavni in tolažilni turnir. V
primeru slabega vremena si organizator pridržuje pravico do spremembe sistema. Izvedbo turnirja
bomo prilagodili morebitnim turnirjem TZS v istem terminu ter primorskemu satelitu za
neregistrirane igralce stare 13 let v Vanganelu. Posamezen turnir (razen mini tenisa) lahko traja dva
dneva.

8. Nosilci:
Na podlagi lestvic TZS, HTS in FIT
9.Pravila:
Tekme se igrajo po pravilih TZS in ITF, dolžino tekem določi organizator
naknadno. Zadnjo tekmo dneva se lahko kliče na igrišče do 21. uri najkasneje.
10. Igralna podlaga
Pesek, beton (zunaj, balon) . Izbrano Igralno površino določi izključno organizator.
11.Žreb:
Žreb bo potekal na dan turnirja takoj po vpisu. Datum in ura vpisa bosta javljena naknadno. O
razporedu tekem odloča organizator turnirja.
12. Vrhovni sodnik :
Aleksandar Živin
13. Asistenti vrhovnega sodnika:
Alen Ramić, Tim Hafner,Ulla Pegan, Robert Šimbera, Marko Mlekuž, Dejan Malić
14. Direktor turnirja:
Ervin Hafner
15. Pravica nastopa:
Igralci in igralke, ki so člani kluba na Primorskem, v zamejstvu oz. v Istri ali pa imajo stalno
prebivališče na Primorskem.
16. Prijave:
Do torka, 9.aprila 2013 do 18.00 ure na elektronski naslov tk.koper@siol.net ali telefon 031-353145. Spisek prijavljenih bo objavljen na spletni strani www.teniskoper.com .
17. Po končani tekmi:
Obvezno takoj povlecite igrišče, žoge pustite na igrišču, zmagovalec sporoči takoj rezultat v pisarni
kluba ali vrhovnemu sodniku.
18. Medijski partnerji: www.teniskoper.com, www.teniska-zveza.si,
Velja pravilo »NO COACHING« oz. kakršnakoli pomoč trenerjev, igralcev, staršev ali spremljevalcev
igralcem med tekmo NI DOVOLJENA. V primeru kršenja se igralca po drugem opominu takoj
diskvalificira. Prijavljen igralec se strinja z vsemi pravili v teh propozicijah.

Želimo vam veliko uspeha. Se vidimo v Kopru!
Teniški klub Koper, www.teniskoper.com, www.jrkoperopen.com, www.jrkoperopen.com/14u

