ZIMSKA REKREATIVNA TENIŠKA LIGA
2018/2019

Liga se bo oblikovala glede na število prijav. V kolikor bo prijavljenih več kot 16 igralcev,
boste razvrščeni v 1. In 2. ligo, pri čemer se bodo upoštevali vaši dosedanji rezultati,
pridržujem pa si tudi pravico do podelitve t.i. »wild carda«.
V kolikor se bosta izvajali dve ligi, na koncu najboljša dva iz 2. lige napredujeta v 1. ligo,
medtem ko zadnje uvrščena igralca 1. lige izpadeta v 2. ligo.
Za dvoboj je namenjena 1 ura. V primeru, da igralca dvoboja ne dokončata, se dogovorimo
za naknaden termin v katerem igralca dokončata svoj dvoboj.
Zmaga prinaša 3 točke, poraz 1 točko, ne odigran dvoboj pa 0 točk.
Če igralec izstopi iz lige (poškodba ipd.), se njegovi rezultati in točke upoštevajo, v kolikor je
odigral vsaj polovico dvobojev. V nasprotnem primeru se točke brišejo.
Dvoboji bodo delegirani vsak teden sproti – glede na vaš čas in razpoložljivost igrišč.
V primeru, da igralec ne pride na dvoboj brez predhodnega obvestila, se mu zabeleži 0 točk,
nasprotniku pa 3 točke. V kolikor se igralca dogovorita, lahko dvoboj vseeno odigrata, vendar
v lastni režiji! Vodjo tekmovanja obvestita le o rezultatu.
Igralec je odpoved dvoboja dolžan sporočiti vodji tekmovanja vsaj 24 ur PRED DVOBOJEM!!!
Kasnejša odpoved igrišč namreč ni možna.
Po odigranem dvoboju je zmagovalec dolžan rezultat sporočiti vodji tekmovanja, oz.
zabeležiti v tabelo rezultatov, ki bo izobešena v dvorani AMD.

PRAVILA IGRANJA:




Dvoboj se igra na 9 dobljenih iger. Pri rezultatu 8:8 se igra podaljšana igra do 7, na 2
točki razlike.
Pravilo »no add« - pri rezultatu 40:40 se odigra samo ena točka!!! Tisti, ki brani servis,
lahko izbira smer branjenja servisa.
Zmagovalec lige je igralec z največ osvojenimi točkami. V primeru enakega števila
točk se upošteva medsebojni dvoboj. Če bo takšnih igralcev z enakim številom točk
več, se bo upoštevalo razmerje osvojenih/izgubljenih iger.

PRIJAVNINA:




15 € na dvoboj (7,5 € na osebo)
Končna cena je odvisna od števila igralcev v ligi oz. števila dvobojev
Plačilo v 3 obrokih:
- 1 obrok do 15.11.2018
- 2 obrok do 15.12.2018
- 3 obrok do 15.1.2019

Prijave sprejemam do 4.11.2018, na elektronsko pošto: marusa.korosec7@gmail.com, ali
telefonsko številko: 031 859 000.

Lep pozdrav, Maruša Korošec.

