PRAVILNIK
SEKCIJE ZA TENIS NA MIVKI PRI
TENIŠKI ZVEZI SLOVENIJE
O TEKMOVANJIH IN
REPREZENTANCI

Skupščina Sekcije za tenis na mivki pri Teniški zvezi Slovenije je na svojem zasedanju dne 24. 3. 2015
sprejela naslednji

PRAVILNIK
SEKCIJE ZA TENIS NA MIVKI PRI TENIŠKI ZVEZI SLOVENIJE
O TEKMOVANJIH
(v nadaljevanju: Pravilnik)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik ureja pogoje za organizacijo tekmovanj in pravila za izvedbo tekmovanj v tenisu na mivki
pod okriljem Sekcije za tenis na mivki pri Teniški zvezi Slovenije (v nadaljevanju: Sekcija za tenis na
mivki ali Sekcija).
Pravilnik ureja tudi pravila in postopke v zvezi z reprezentanco tenisa na mivki ter pogoje oz. kriterije
za uvrstitev v reprezentanco.

II. VRSTE TEKMOVANJ
2. člen
Pod okriljem Sekcije se v Republiki Sloveniji organizirajo naslednje vrste tekmovanj v tenisu na mivki:
 odprta prvenstva;
 državna prvenstva;
 mednarodni ITF turnirji.

III. SISTEM TEKMOVANJ
3. člen
Tekmovanja v tenisu na mivki pod okriljem Sekcije se igrajo na naslednje načine:
 na izpadanje;
 na izpadanje z dodatnimi dvoboji za končne razvrstitve tekmovalcev (dvojic);
 s predtekmovanjem po sistemu »Round Robin« (v skupini vsak z vsakim) in finalnim delom
ter dodatnimi dvoboji za končne razvrstitve tekmovalcev (dvojic).

Izbor sistema na posameznem tekmovanju je diskrecijska pravica Sekcije oz. organizatorja
posameznega tekmovanja. Sistem tekmovanja mora biti javno objavljen najkasneje na dan začetka
tekmovanja, in sicer pred opravljenim žrebom.
Mednarodni ITF turnirji se igrajo v skladu s pravili mednarodne teniške zveze (v nadaljevanju: ITF).

IV. NAČIN IZBIRE ORGANIZATORJEV TEKMOVANJ
4. člen
Tekmovanja v tenisu na mivki pod okriljem Sekcije lahko organizira in izvede Sekcija sama ali pa jih
odda v organizacijo in izvedbo drugim društvom ali organizacijam.
Potencialni organizator oz. druga društva ali organizacije lahko Sekciji pošljejo:
 prošnjo za organizacijo tekmovanja ali
 prošnjo za gostitev tekmovanja.
Organizacija tekmovanja zajema popolno in samostojno organizacijo in izvedbo tekmovanja na
lokaciji, pri čemer se lahko organizator s Sekcijo dogovori o sodelovanju pri izvedbi tekmovanja.
Gostitev tekmovanja zajema zgolj ponudbo igrišč za tenis na mivki ter spremljajočih objektov v
uporabo z namenom organizacije in izvedbe tekmovanja, pri čemer celotno organizacijo in izvedbo
tekmovanja prevzame Sekcija.
Sekcija vsako prošnjo za organizacijo tekmovanja ali za gostitev tekmovanja obravnava in na podlagi
preveritve izpolnjevanja pogojev iz 5. člena tega Pravilnika in diskrecijske pravice Sekcije odloči ali se
posamezni prošnji za organizacijo tekmovanja ali za gostitev tekmovanja ugodi ali se le-to zavrne. V
primeru ugoditve prošnji, se tekmovanje uvrsti na koledar tekmovanj pod okriljem Sekcije.

V. IGRALNI POGOJI ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ
5. člen
Vsako tekmovanje v tenisu na mivki pod okriljem Sekcije se mora igrati v konkurenci dvojic v vsaj eni
starostni kategoriji.
Minimalni pogoji za organizacijo tekmovanj oz. gostitev tekmovanj v tenisu na mivki pod okriljem
Sekcije so:
 najmanj dva urejena igrišča za tenis na mivki na isti lokaciji, ki izpolnjujeta pogoje iz 6. člena
tega Pravilnika;
 spremljajoči objekti na lokaciji (WC, garderoba s tušem, lokal, pokrit prostor, parkirišče);
 prostor za reklamiranje sponzorjev Sekcije oz. Teniške zveze Slovenije;
 zagotovitev prostora za vodenje turnirja (oglasna deska, miza, stoli);




zagotovitev možnosti predvajanja glasbe in ozvočenja na lokaciji;
možnost zdravstvene oskrbe (zdravnik na klic, prva pomoč na lokaciji).

Dodatni pogoji za samostojno organizacijo tekmovanj v tenisu na mivki (brez sodelovanja Sekcije):
 zagotovitev kontaktne osebe organizatorja za komunikacijo s Sekcijo;
 zagotovitev osebe z zadostnim znanjem s področja tenisa na mivki (potrebno soglasje
Sekcije);
 zagotovitev uradnih žog za igranje tenisa na mivki;
 zagotovitev nagrad in medalj/pokalov za najboljše tekmovalce;
Sekcija oz. odgovorna oseba Sekcije se ima pravica kadarkoli udeležiti tekmovanja in preveriti
izpolnjevanje pogojev za organizacijo oz. gostitev tekmovanja v tenisu na mivki ter je v primeru
ugotovljenih pomanjkljivosti na tekmovanju pristojna za izrek opomina organizatorju oz. gostitelju
tekmovanja.
6. člen
Igralna površina za tenis na mivki vključuje igralno polje (16mx8m), prosto cono okoli igrišča v izmeri
najmanj 1 (enega) metra in višini najmanj 8 metrov brez kakršnih koli ovir nad igralno površino.
Igralno polje mora biti simetrično.
Globina mivke mora biti vsaj 30 cm (priporočeno 40 cm). Mivka mora biti sestavljena iz fino drobnih,
kompaktnih zrnc, izravnana in enotna, brez skal, kamenja, školjk ali katerega drugega predmeta, ki bi
lahko predstavljal nevarnost za poškodbo tekmovalca.
Organizator mora imeti na voljo obračalnik mivke (t.i. freza) in v primeru dežja in pretrde igralne
površine mivko obrniti in zravnati pred pričetkom tekme. Določba tega odstavka se ne uporablja za
igralne površine, na katerih je mivka, ki se ne sprijema.
Igralno polje označujeta dva stranki in dve končni črti, ki so nameščene v dimenzijah igralnega polja.
Na igralnem polju ni sredinske črte, ki označuje polovico igrišča. Črte morajo biti široke med 5-8 cm.
Črte morajo biti v barvi, ki je v močnem nasprotju z barvo mivke. Črte, ki označujejo igralno polje
morajo biti iz prožnega, mehkega in odpornega materiala.
Igralne površine, na katerih je predvideno tekmovanje v večernem oz. nočnem terminu morajo biti
opremljene z zadostno količino reflektorjev, ki omogočajo normalno igro.
Mreža za tenis na mivki je dolga od 8 m do 8,5 m in približno 1 m široka. Napeta mreža mora biti
postavljena na sredino igralnega polja. Mreža ima kvadrate velikosti 4-5 cm, zgornji rob mreže pa je
širok 4-7 cm, skozi katerega teče prožni kabel, ki služi napenjanju mreže. Višina mreže za moška in
ženska tekmovanja je 1,7 m. Višino mreže se meri na sredini igralnega polja, pri čemer mora biti
višina mreže na obeh koncih mreže (pri črti) enaka in ne sme odstopati od uradne višine mreže za več
kot 2 cm.

Stebri za mrežo morajo biti gladki in najmanj 1,8 m nad igralno površino. Stebri morajo biti
prilagodljivi za spreminjanje višine mreže. Stebri morajo biti pritrjeni v tla med 0,5 m – 1 m stran od
črt, ki označujejo igralno polje. Vsi nevarni predmeti, ki služijo kot pomoč pri pritrjevanju stebrov
morajo biti odstranjeni.
7. člen

V primeru organizacije mednarodnega ITF turnirja se poleg tega Pravilnika uporabljajo tudi ustrezna
ITF pravila. V kolikor so določbe tega Pravilnika in določbe ITF pravil v nasprotju, prevladajo določbe
ITF pravil.
Organizator ITF turnirja v tenisu na mivki na območju Republike Slovenije mora za organizacijo
pridobiti soglasje Sekcije, ki mu lahko izda soglasje le, če organizator izpolnjuje zahteve ITF.
Predmetni turnir mora biti prijavljen na ITF, skladno z zahtevami in pravili ITF.

VI. PRAVICA IGRANJA
8. člen
Na vseh tekmovanjih v tenisu na mivki pod okriljem Sekcije imajo pravico nastopa člani Sekcije, ki
niso kaznovani ali suspendirani.
Na državnih prvenstvih imajo pravico nastopa le državljani Republike Slovenije.
Mednarodnih ITF turnirjev pod okriljem Sekcije se lahko udeležijo tudi tujci, ki niso člani Sekcije.

VII. DOLŽINA TRAJANJA TEKMOVANJ IN ŠTEVILO IGRALCEV
9. člen
Posamična nacionalna tekmovanja v tenisu na mivki pod okriljem Sekcije trajajo 1 ali 2 dni, pri čemer
se tekmovanja praviloma organizirajo v soboto oz. nedeljo ali na dela proste dni. Mednarodni ITF
turnirji lahko trajajo tudi dlje, in sicer v skladu s pravili ITF.
10. člen
Največje število dvojic v posamezni starostni kategoriji na posameznem nacionalnem tekmovanju je
32 dvojic. Izjemoma lahko Sekcija dovoli povečanje števila dvojic na posameznem tekmovanju.
Minimalno število dvojic v posamezni starostni kategoriji na posameznem tekmovanju so 3 dvojice.

VIII. DOLŽINA DVOBOJEV, NAČIN ŠTETJA IN ŽOGE
11. člen
Dvoboji na nacionalnih tekmovanjih pod okriljem Sekcije se lahko igrajo na naslednje načine:
 dva dobljena tie-break niza,
 dva dobljena tie-break niza z odločilnim tie-break nizom (do 10 točk),
 en niz do 9 iger (8:8 tie-break),
 en niz do 6 iger (6:6 tie-break),
pri čemer dolžino dvobojev po diskrecijski pravici določi vodja organizacije posameznega tekmovanja.
12. člen
Na vseh tekmovanjih pod okriljem Sekcije velja pravilo NO-AD (ni prednosti – pri rezultatu enaka,
igralca odigrata samo še eno točko, ki odloči zmagovalca te igre).
13. člen
Na vseh tekmovanjih pod okriljem Sekcije se igra s teniškimi žogami za mini tenis (Tip: »Orange«), ki
so predpisane s strani Sekcije. Žoge na tekmovanjih morajo biti v stanju, primernem za igranje.

IX. PRIJAVNINA
14. člen
Višino prijavnine za udeležbo na tekmovanjih pod okriljem Sekcije vsako leto posebej določi Upravni
odbor Sekcije.

X. NAVODILA ZA VODENJE TEKMOVANJ V TENISU NA MIVKI
15. člen
Sekcija sama ali v sodelovanju z organizatorjem oz. gostiteljem tekmovanja pripravi spisek prijavljenih
tekmovalcev oz. dvojic najkasneje dva dni pred tekmovanjem. Informacije o prijavah oz. o sestavi
tekmovanja se objavi na spletni strani Sekcije, pri čemer se objavi tudi način (sistem) tekmovanja. V
primeru naknadne spremembe števila tekmovalcev oz. dvojic, se lahko način tekmovanja spremeni
(tudi na dan tekmovanja).
Vpis tekmovalcev poteka na dan tekmovanja, in sicer se vpis tekmovalcev opravi v času ene ure pred
začetkom tekmovanja. Žreb se opravi po zaključenem vpisu tekmovalcev, pri čemer žreb opravi vodja
tekmovanja oz. predstavnik Sekcije, skupaj s predstavnikom tekmovalcev. Osnova za žrebanje in

postavitev nosilcev je zadnja objavljena uradna jakostna lestvica Sekcije. Metoda žreba je enaka za
vse kategorije. Po končanem žrebu vodja tekmovanja naredi razpored tekmovanja.
V teku samega tekmovanja se mora na oglasni deski tekmovanja objavljati naslednje informacije:
 podatki o organizatorju in kontaktna telefonska številka;
 spisek prijavljenih tekmovalcev;
 žrebne liste in tabele;
 tekoči razpored tekmovanja;
 pokrovitelji;
 višina prijavnine;
 ostale informacije.
Tekmovalci si na tekmovanjih pod okriljem Sekcije sodijo sami, brez prisotnosti sodnika. V primeru
spornih dogodkov na igrišču (vprašanje dejstev oz. pravil, prekrški vedenja, itd.) je za odločanje
pristojen vodja tekmovanja.
Nagrade in medalje/pokale tekmovalcem priskrbi in podeli organizator tekmovanja. V primeru
denarnih nagrad, se le-te delijo po samo v članski kategoriji, in sicer, skladno s 17. členom tega
Pravilnika, glede na razmerje tekmovalcev in tekmovalk, ki dejansko igrajo na posameznem
tekmovanju ter glede na uvrstitev.

XI. PRIJAVE IN ODJAVE
16. člen
Tekmovalci se na tekmovanja pod okriljem Sekcije prijavljajo sami. Prijave in odjave morajo biti
poslane na e-poštni naslov: tenisnamivki@gmail.com. Na prijavi in odjavi morajo biti navedeni
naslednji podatki, in sicer za vsakega posameznega tekmovalca, ki sestavlja dvojico:
 ime in priimek;
 datum rojstva;
 mesto bivanja;
 elektronski naslov;
 telefonska številka.
Sekcija lahko nepopolne prijave/odjave zavrne. Dolžnost tekmovalcev je, da pri Sekciji preveriti
prejem oz. ustreznost prijave ali odjave. Sekcija ne odgovarja za morebitne motnje oz. napake
računalniškega sistema ali elektronske pošte pri posredovanju prijav oz. odjav.
Zadnji rok za prijave je konec tretjega dne pred začetkom tekmovanja (npr. če se tekmovanje začne v
soboto, je zadnji rok za prijavo do vključno srede). Prijava na dan začetka tekmovanja se šteje kot
pozna prijava.

Zadnji rok za odjave je zadnji dan pred začetkom tekmovanja, in sicer do 17. ure (npr. če se
tekmovanje začne v soboto, je zadnji rok za odjavo do petka do 17. ure).
V kolikor se posamezno tekmovanje prestavi za več kot teden dni, se morajo tekmovalci ponovno
prijaviti na tekmovanje. V primeru prestavitve tekmovanja za en teden, prvotne prijave veljajo,
tekmovalci pa se morajo odjaviti, v kolikor ne nameravajo nastopiti na tekmovanju.
Seznam prijavljenih tekmovalcev je objavljen na spletni strani Sekcije najkasneje konec drugega dne
pred začetkom tekmovanja.

XII. DELITEV DENARNIH NAGRADNIH SKLADOV NA NACIONALNIH TEKMOVANJIH
17. člen
Denarni sklad se lahko zagotovi zgolj v članski starostni kategoriji na nacionalnih tekmovanjih pod
okriljem Sekcije.
Denarni sklad se med tekmovalce, ki nastopajo na tekmovanju, na katerem je razpisan denarni sklad,
razdeli glede na število prijav tekmovalcev oz. dvojic in glede na uvrstitev posamezne dvojice, in sicer
na spodaj naveden način:
Glede na število tekmovalcev in tekmovalk
Odstotek tekmovalcev
90-100 %
70-90 %
35-70 %
10-35 %
0-10 %

Odstotek tekmovalk
0-10 %
10-35%
35-70 %
70-90 %
90-100 %

Odstotek denarnega Odstotek denarnega
sklada za tekmovalce
sklada za tekmovalke
100 %
0%
75 %
25 %
50 %
50 %
25 %
75 %
0%
100 %

Glede na uvrstitev tekmovalcev in tekmovalk (na dvojico)
uvrstitev/EUR na
kategorijo
1. mesto
2 mesto
3. mesto
4. mesto
5-8. mesto

500 EUR ali manj

1000 EUR ali manj

2000 EUR ali manj

50
30
20

45
27
18
10

40
24
16
8
3

XIII. REPREZENTANCA

18. člen
Reprezentanco v tenisu na mivki, ki jo sestavlja 2-6 moških in 2-6 žensk, vodi kapetan reprezentance.
Kapetan reprezentance do 15. 5. tekočega leta predstavi program reprezentančnih nastopov in
tekmovanj v tekočem letu ter organizira priprave in treninge reprezentance pred reprezentančnimi
nastopi.
Kriteriji izbora za uvrstitev na spisek reprezentantov oz. reprezentančne ekipe:


Za uvrstitev na spisek reprezentantov (po pomembnosti od zgoraj navzdol):
1. Uvrstitev na ITF Beach Tennis lestvici;
2. Mnenje kapetana.



Za uvrstitev na spisek reprezentančne ekipe (po pomembnosti od zgoraj navzdol):
 EP, Ekipno SP, Sredozemske igre:
1. Skupna uvrstitev dvojice na ITF Beach Tennis lestvici;
2. Mnenje kapetana.

Absolutni pogoj za uvrstitev posameznega tekmovalca v reprezentančno ekipo in nastop na EP,
Ekipnem SP oz. Sredozemskih igrah: uvrstitev najmanj v četrtfinale mednarodnega ITF turnirja v
zadnjih 12 mesecih.

IX. KONČNE DOLOČBE

19. člen
Določila tega Pravilnika veljajo na vseh tekmovanjih v tenisu na mivki pod okriljem Sekcije na
območju Republike Slovenije.
Subjekt, pristojen za razlago oz. tolmačenje tega Pravilnika je zgolj in izključno Sekcija oz. s strani
Sekcije pooblaščena oseba. V primeru neurejenosti določenega področja s tem Pravilnikom, se
smiselno uporabljajo primerljiva pravila Teniške zveze Slovenije oz. pravila tenisa na mivki pri
mednarodni teniški zvezi (ITF). Za organizacijo in izvedbo mednarodnih ITF tekmovanj na območju
Republike Slovenije se primarno uporabljajo pravila ITF.
Disciplinski prekrški, storjeni na območju tekmovanja, obravnava disciplinski sodnik Teniške zveze
Slovenije, pri čemer veljajo določila vsakokrat veljavnega Disciplinskega pravilnika Teniške zveze
Slovenije.

Vse določbe tega Pravilnika se nanašajo tako na moški kot na ženski spol, razen če je v Pravilniku
določeno drugače.
Ta Pravilnik je bil sprejet na Skupščini Sekcije dne 24. 3. 2015 in je istega dne tudi stopil v veljavo.

Ljubljana, 24. 3. 2015

Uroš Brinovec
Predsednik Sekcije

