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REKREATIVNA TENIŠKA LIGA POSAMEZNIKOV 2021  

 

V letošnji sezoni Teniški klub Trbovlje organizira Rekreativno teniško ligo posameznikov.  

 

1. Oblikovanje skupin 

Ligo bomo oblikovali glede na število prijav in po jakosti igralcev. V kolikor bo prijavljenih več kot 8 

igralcev, se liga lahko razdeli na 1. in 2. skupino oziroma na skupino A in B. Za več kot eno skupino mora 

biti prijavljenih vsaj 10 igralcev.  

 

2. Prijava v ligo in prijavnina 

Prijave v ligo sprejema MARUŠA KOROŠEC do vključno 16. maja 2021 z SMS na gsm številko:  

031 859 000. Po tem datumu prijave ne bodo več mogoče.  

Ob prijavi je obvezno navesti ime in priimek tistega, ki se prijavlja v ligo. S prijavo igralec avtomatično 

izkazuje strinjanje s pogoji in pravili lige, ki so in bodo določeni. 

Prijavijo se lahko le člani Teniškega kluba Trbovlje, ki so ali bodo plačali članarino za leto 2021.  

Prijavnina za ligo znaša 30 EUR na igralca in se poravna na podlagi izdanega računa. Igralec je dolžan 

plačati prijavnino v roku, ki bo naveden na računu.  

V prijavnino je všteto: 

- 2 kompleta po 3 žoge »Dunlop Fort« ali »Tecnifibre«  

- Majica »Rekreativna teniška liga 2021«  

- Organizacija lige  

- Organizacija in izvedba zaključnega turnirja  

Za ligo bo imenovan tudi vodja teniške lige, ki bo skrbel za koordinacijo in nemoten potek.  

 

3. Pravila igranja 

Dvoboj se igra na 2 dobljena niza do 6. V primeru izenačenja na 6:6, se odigra klasični tie-break. Ob 

morebitnem izenačenem rezultatu 1:1 v nizih, igralca odigrata tretji niz po sistemu »podaljšani tie-

break« do dobljenih 10 točk. Pri rezultatu 9:9 v točkah se igra na dve točki razlike.  



 

 

Zmaga v dvoboju prinaša igralcu 3 točke, poraz 1 točko, ne odigran dvoboj pa 0 točk. 

Igralca vedno začneta dvoboj z novimi žogami Dunlop Fort ali Tecnifibre. Pred začetkom lige bo 

določeno, kdo od igralcev v dvoboju zagotovi žoge. 

 

4. Organizacija dvoboja in rezervacija igrišča  

Dvoboje si igralca organizirata sama. Za vsak dvoboj vsak od igralcev rezervira 1 uro igrišča, torej skupaj 

za dvoboj 2 uri.  

Za igranje dvobojev Upravni odbor Teniškega kluba Trbovlje prvenstveno predlaga sobote in nedelje. 

Če se igralca odločita za igranje v teh dveh dneh, je rezervacija 2 ur brezplačna in ne gre v breme 

kreditov igralcev. V tem primeru igrišče rezervira Maruša Korošec, po pravočasni predhodni najavi 

enega od igralcev. Pri tem je obvezno informativno navesti oba igralca, ki bosta igrala.  

V primeru igranja dvoboja od ponedeljka do petka, igralca rezervirata igrišče v breme svojih kreditov.  

 

5. Čas za odigranje posameznega kola  

Igralca imata za odigranje posameznega kola na voljo 14 dni. V primeru, da igralec ne pride na dvoboj 

brez predhodnega obvestila, se mu zabeleži 0 točk, nasprotniku pa 3 točke.  

Po odigranem dvoboju je zmagovalec dolžan rezultat sporočiti vodji tekmovanja in rezultat zabeležiti 

v tabelo rezultatov, ki bo izobešena v vitrini na igriščih. Rezultat bo objavljen tudi na spletni strani 

Teniškega kluba. 

V primeru, da igralca dvoboja ne odigrata, kar je dovoljeno le v primeru višje sile, o tem in o razlogu 

takoj obvestita vodjo tekmovanja.  V kolikor se igralca sporazumno dogovorita, lahko dvoboj vseeno 

odigrata v drugem terminu.  

 

6. Začetek in konec tekmovanja v skupini  

Začetek lige: 17. maj   

Konec lige (igranja v skupinah): 24. september  

Uvrstitev v skupini je glede na število osvojenih točk. 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. 

 

7. Izstop iz lige  

Če igralec iz kateregakoli razloga izstopi iz lige, se njegovi rezultati in točke upoštevajo, v kolikor je 

odigral vsaj polovico predvidenih dvobojev v skupini. V nasprotnem primeru se točke brišejo. 

Igralec ni upravičen do vračila plačane prijavnine.  

 

 



 

 

8. Zaključni turnir: 

Liga se bo zaključila z zaključnim turnirjem, ki bo v soboto, 25. septembra.  Način izvedbe zaključnega 

turnirja bo določen na podlagi števila sodelujočih igralcev v ligi.  

 

9. Fair play  

Igralci so dolžni spoštovati teniški fair-play igranja in obnašanja v vsakem trenutku po prijavi v ligo in 

vse do njenega zaključka. V primeru nespoštovanja tega določila, je to lahko razlog za izključitev iz lige.  

 

10. Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb COVID-19  

Igralci so kot člani TK Trbovlje dolžni v celoti upoštevati navodila za preprečevanje in širjenje okužb z 

virusom COVID19. 

 

Upravni odbor TK Trbovlje  

maj 2021  

 

 


