PRAVILA
ZA IZVEDBO TEKMOVANJA V TENISU
VODJA TEKMOVANJA:
KRAJ TEKMOVANJA:
DAN TEKMOVANJA:
1.

BOŠTJAN DIMITRIJEVIČ
TENIS IGRIŠČA MESTNI PARK
SOBOTA 11. 6. 2022

TEKMOVANJE

Tekmuje se v športni panogi tenis
2.

SESTAVA EKIPE

Za vsako podjetje lahko tekmuje en tekmovalec in ena tekmovalka, ter dve rezervi.
3.

POTEK TEKMOVANJA

ZARADI NEMOTENEGA POTEKA TEKMOVANJA, JE DOLŽNOST VSAKE EKIPE NJIHOVA
STALNA PRISOTNOST NA TEKMOVALNEM PROSTORU POSAMEZNE PANOGE!
Igra se po pravilih Teniške zveze Slovenije.
Tekmuje se v mešani konkurenci, t.j. v konkurenci mešanih parov.

Prvega in drugega nosilca postavimo 3 in 4.nosilec se zreba.
Vsi 4.nosilci so 1.kolo prosti in tudi eden od preostalih udeležencev
Tekmovanje poteka tako, da prvo tekmujeta moška posameznika in nato ženske
posameznice.
Igra se 5. gemov pri rezultatu 2 proti 2 se igra podaljšana igra tie break do 7. To velja tudi za
tekmovanje v polfinalu, za tretje mesto v finalu. Če je izid neodločen (1: 1) se igra še igra
mešanih dvojic {M+Ž) po sistemu tie - break do 9 točk ( razlika 2 točki). Igra se po
izločilnem sistemu, kar pomeni, da ekipa, ki izgubi tekmo, konča s tekmovanjem.
Do polfinala si sodijo igralci sami. V primeru, da se igralci ne morejo sporazumeti, sprejme
odločitev vodja tekmovanja. Polfinale za tretje mesto in finale sodi sodnik. O teh tekmah se vodi
zapisnik, ki ga podpišejo sodnik in igralci.
Menjava rezervnih igralcev med samim dvobojem ni možna. Menjava se dovoli le pred
samim dvobojem, po predhodni najavi sodniku. Pred tekmo je dovoljeno 3-minutno ogrevanje
Tekmovanje v primeru dežja odpade.
4.

DOLOČITEV VRSTNEGA REDA

Zmagovalni ekipi v polfinalu se pomerita za prvo mesto, poraženki v polfinalu pa tretje
mesto.
Uvrščanje od 5.-8. mesta:
-Poraženec zmagovalca ... 5. mesto
-Poraženec finalista ... 6. mesto
-Poraženec tekmovalca 3. Mesta, 7. mesto
-Poraženec tekmovalca 4. Mesta, 8. mesto.
- od 8. mesta dalje se točkuje - razvršča po osvojenih in izgubljenih gemih.

5.

OPREMA IN IGRIŠČE

Igralna površina je tenisit.. Tekmovalci uporabljajo lastno teniško opremo. Za igralce je
obvezna teniška obutev, ki je primerna za igranje tenisa na tenisitu, v nasprotnem

primeru je diskvalificiran. Žoge priskrbi organizator. Igra se z dunlop force žogicami.

6.

SPLOŠNA PRAVILA

Vodje ekipe mora 15 minut pred začetkom tekmovanja oddati vodji tekmovanja uradni seznam
igralcev, potrjen od direktorja podjetja.
Tekmovalci morajo biti ves čas tekmovanja ob igriščih in sami sledijo urniku tekmovanja.
Ekipa, katera zamudi več kot tri minute od začetka tekme po urniku, izgubi tekmo.
V primeru; da se tekmovanje odvija hitreje, kot je predvideno v urniku tekmovanja, mora biti
naslednja nastopajoča ekipa na tekmovališču, sicer po pretečenem času treh minut izgubi tekmo.
Vsak prekršek ali nespodobno obnašanje na igrišču se kaznuje. Za prvo kršitev se izreče
opomin, za drugo dobi tekmovalec kazensko točko, po tretjem pa sledi diskvalifikacija.
Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati
svojo istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez
navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja
za poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je
odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe. Igralci se morajo, v primeru pritožbe, izkazati z
osebnim dokumentom.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
7.

REŠEVANJE SPOROV

Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.

