PRAVILNIK
ZIMSKE REKREATIVNE TENIŠKE LIGE »HARMONIJA« ZA POSAMEZNIKE
1. Pravica igranja
V zimsko rekreativno teniško ligo »Harmonija« se lahko prijavi vsak polnoleten igralec tenisa.
Organizirano bo ligaško tekmovanje posebej za moške in za ženske. Tekmovanje bo
organizirano v konkurenci posameznikov. Ženske lahko igrajo v moški konkurenci, če tako
odloči tekmovalna komisija lige.
2. Kategorije:
Igralci bodo glede na znanje in število prijav razdeljeni v več lig.
Nazivi posameznih lig:
 prva liga posamezno,
 druga liga posamezno,
 tretja liga posamezno,
 četrta liga posamezno
 peta liga posamezno.
V primeru velikega števila po moči enakovrednih prijav v posamezne lige se bo izvedlo
tekmovanje v dveh ali več skupinah (primer: prva liga A in B skupina) – temu primerno se ob
zaključku rednega dela spremeni tudi igranje play-offa.
3. Sestava lig
V sezoni 2020-2021 bo razdelitev igralcev v posamezne lige opravila tekmovalna komisija lige,
ki bo pri razdelitvi kot prvo upoštevala pretekle ligaške rezultate ter kot drugo igralčevo željo.
Cilj lige je, da so dvoboji čim bolj izenačeni.
4. Razpored igranja
Praviloma se vsi dvoboji igrajo po vnaprej pripravljenem urniku/razporedu tekem (za vsakega
igralca so določeni: nasprotnik, igrišče, dan in ura igranja), ki ga naredi vodja lige.
Igra se v teniški dvorani Harmonija Mengeš ob predvidenih terminih:
 ob petkih (od 20.00 do 22.00),
 ob sobotah (od 10.00 do 22.00)
 ob nedeljah (od 12.00 do 22.00)
Igralci, ki so vključeni v druga teniška rekreativna tekmovanja, morajo to navesti ob prijavi
oziroma še pred žrebom ter izdelavo razporeda – poskušali bomo razpored prilagoditi njihovim
potrebam in željam.
5. Prizorišče
Vsi dvoboji se igrajo v teniški dvorani Harmonija v Mengšu, kjer je zagotovljena ustrezna
razsvetljava na 3 teniških igriščih z granulatom. Prizorišče razpolaga z urejenimi garderobnimi
in sanitarnimi prostori.
6. Sistem igranja
Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi
oziroma skupini naj bi bilo minimalno 12 igralcev, ki se bodo med seboj merili ob predvidenih
terminih (petek/sobota/nedelja) in tako naj bi vsak igralec v eni ligaški sezoni odigral najmanj
11 dvobojev. Za vsak posamezni dvoboj v ligi imata igralca rezervirani dve uri. Če dvoboj
zaključita prej, imata pravico igrati do konca svojega termina.

7. Štetje in točkovanje
V vseh ligah se dvoboji igrajo na dva dobljena tie-break niza (na 6 dobljenih iger; pri rezultatu
šest oba se igra tie-break do 7; morebitni zadnji niz pa se igra po sistemu podaljšanega
oziroma odločilnega tie-breaka do 10 dobljenih točk (vse seveda na dve igri oziroma točki
razlike).
Zmaga v dvoboju z rezultatom 2/0 ali 2/1 prinaša 3 točke, poraz z enim dobljenim nizom 1
točko in poraz brez dobljenega niza 0 točk.
8. Lestvica
Za končno uvrstitev šteje večje število točk; v primeru enakega števila točk dveh igralcev se
upošteva medsebojni dvoboj; v primeru enakega števila točk več igralcev pa se vrstni red
določi po naslednjih kriterijih: a) večje število točk v medsebojnih dvobojih; b) medsebojna
razlika v nizih; c) medsebojna razlika v igrah (gemih); d) skupna razlika v igrah (gemih); e)
žreb.
9. Žoge
Vsak dvoboj se igra s tremi novimi žogami. Za igro se lahko uporabi žoge Dulop Fort ali Babolat
Team ali Wilson Tour. Žoge za vsak dvoboj zagotovi domačin dvoboja. Če domačin dvoboja
ne zagotovi žog, ki so v skladu z 9. členom pravilnika lige, lahko nasprotnik odkloni igranje in
v tem primeru je domačin dvoboj izgubil z 0/6, 0/6. Prav tako je dolžnost gosta, da o tem obvesti
koordinatorja lige, ki domačina lahko kaznuje z odvzemom ene točke. Žoge Wilson Tour lahko
kupite na recepciji športnega centra Harmonija po ceni 4,5 €/pločevinka. Center Harmonija si
pridržuje pravico do spremembe cene.
10. Sporočanje rezultatov
Po odigranem dvoboju se vpiše rezultat dvoboja v knjigo rezultatov, ki je na voljo na recepciji
Harmonije. Poleg tega se rezultat javi po mailu (teniska.liga.harmonija@gmail.com) ali preko
SMS-a (041 769 678) vodji lige.
11. Prestavitev dvobojev
Igralec, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čimprej javiti nasprotniku in o vsem
tem obvestiti vodjo lige. Dvoboj se na dan, ki je bil med dvema igralcema določen za igranje,
ne more več preložiti, kar pomeni, da je izgubljen z rezultatom 0/6, 0/6. Igralec mora o tem, da
ne more igrati dvoboja (ne more pa ga tudi preložiti), obvestiti nasprotnika in vodjo lige, kajti v
nasprotnem primeru se igralcu doda še minus 1 točka (odvzame se od skupnega števila
osvojenih točk). Igralec lahko dvoboj med njim in nasprotnikom preloži samo enkrat.
12. Neupravičeno ne odigran dvoboj
Neupravičeno ne odigran dvoboj, ki ga ugotavlja komisija lige, se registrira s porazom 0/6, 0/6
in kaznuje z odvzemom ene točke povzročitelju, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 6/0, 6/0 in
dobi 3 točke. Trije (3) neupravičeno ne odigrani dvoboji pomenijo avtomatično izključitev iz
lige.
13. Izstop iz lige
V primeru izključitve ali izstopa iz lige katerega od igralcev se vsi njegovi rezultati brišejo (razen
v primeru, da ga zamenja drug igralec, in v primeru, da je igralec odigral vsaj ¾ dvobojev –
njegovi ne odigrani dvoboji se registrirajo s 6/0, 6/0 za nasprotnika). Igralca, ki je izključen ali
ki izstopi iz lige, lahko zamenja igralec z liste nadomestil (ni potrebe za spreminjanje
razporeda), v končno »bilanco« novega igralca pa gredo vsi rezultati igralca, ki je odstopil ali

bil izključen iz lige (torej novi igralec ne igra »za nazaj«). O sprejemu novega igralca (kot
zamenjave za poškodovanega igralca) v neko ligo odloča tekmovalna komisija.
14. Play-off, pokali, nagrade
Po končanem rednem delu lige, se odigra še razigravanje, v katerega se bodo vključili vsi
igralci. Sistem razigravanja se bo določil glede na število prijavljenih igralcev in glede na
postavitev po skupinah. Za finalne dvoboje razigravanja so žoge priskrbljene s strani
organizatorja tekmovanja. Nagradni sklad za najboljše igralce posameznih lig kot tudi za
zmagovalce v play-offu znaša 10 % prijavnine in bo podeljen v praktičnih nagradah. Prav tako
vsi najboljši igralci po zaključku lige prejmejo pokal v trajno last.
15. Prehodi iz lige v ligo
Prehodi iz višje v nižjo ligo bodo definirani po končanih prijavah za leto 2020-2021, načeloma
pa velja, da zadnji in predzadnji igralec rednega dela iz višje lige izpadeta v nižjo ligo,
prvouvrščena igralca rednega dela nižje lige pa se uvrstita v višjo ligo.
Uvrstitve v play-offu ne vplivajo na napredovanje in točkovanje.
16. Prijava in prijavnina
Prijavnina za teniško ligo v sezoni 2020-2021 znaša 220 € na igralca.
Prijave s plačilom avansa v višini 50 € potekajo do 5. 10. 2020. Razlika do polne cene se
poravna do konca meseca novembra 2020.
Prijave bodo možne do ponedeljka, 5. 10. 2020. Za veljavno prijavo šteje izpolnjena prijavnica,
ki se pošlje po mailu na teniska.liga.harmonija@gmail.com
Prijavnina se poravna organizatorju teniške lige na podlagi izstavljenega predračuna:
M-MAG11 d.o.o., Linhartova cesta 33, 1234 Mengeš,
TRR številka SI56 6100 0002 4018 711 (odprt pri Delavski Hranilnici) PAZI na NOV TRR!!!
Kdor ne bo do roka plačal prijavnine, bo zamenjan z drugim igralcem z liste nadomestil.
17. Žreb in obveščanje
Žreb in razpored dvobojev bosta pripravljena najkasneje do 8. 10. 2020. Sestava posameznih
lig bo objavljena na spletni strani Harmonija ( www.harmonija.eu ), po e-pošti pa bo poslana
tudi vsem sodelujočim.
Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo po e-pošti in SMS-ih.
Zimska teniška liga Harmonija se uradno prične s prvim kolom, ki se bo začelo v
petek, 9. 10. 2020.
18. Tekmovalna komisija lige
Tekmovalno komisijo lige za leto 2020-2021 sestavljata:
Aleš Šporn (vodja lige),
Barbara Popovič (Harmonija)
Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 041 769 678 (Aleš Šporn) ali na mail naslovu
teniska.liga.harmonija@gmail.com
19. Rezervacija igrišč za prestavljene dvoboje
Vse poizvedbe v zvezi s prostimi termini in rezervacijo igrišč za dvoboje lahko opravite s
poizvedbo na teniska.liga.harmonija@gmail.com

20. Odgovornost
Igralci, ki se prijavijo v ligo, izjavljajo, da poznajo pravila in pravilnike zimske teniške lige
Harmonija in da se z njimi strinjajo. Igralci igrajo na lastno odgovornost.
21. Poškodba, odpoved nastopanja v ligi
Igralcu, ki se poškoduje med sezono in ni več zmožen nadaljevanja svojih tekem v zimski
sezoni 2020-2021, se mu ob predložitvi zdravniškega potrdila povrne del prijavnine.
V kolikor igralec še ni odigral nobene tekme, se mu povrne celotna prijavnina;
v kolikor odigra manj kot polovico predvidenih tekem, se mu povrne polovico prijavnine;
v primeru odigranih več kot polovico predvidenih tekem se prijavnina ne povrne.
22. Novoletno srečanje in zaključek
Za vse sodelujoče igralce v ligi organizator lige priredi prednovoletno srečanje s turnirjem in
pogostitvijo. Po končanem tekmovanju (predvidoma vikend v aprilu 2021) se izvede play- off
posameznih lig. Na zaključnem vikendu se najboljšim igralcem lig kot tudi play-offa podeli
pokale in razdeli praktične nagrade. Organizator takrat organizira tudi pogostitev vseh prisotnih
igralcev.
23. Promocijske aktivnosti
Igralci, ki se prijavijo v ligo, se strinjajo, da se njihova imena, foto/video material, itd. lahko
uporabljajo v informativne, promocijske in oglaševalske namene lige in to brez kakršnihkoli
nadomestil.
Tekmovalna komisija lige,
Mengeš, 20. 9. 2020
Aleš Šporn, vodja lige
Barbara Popovič, predstavnik športnega centra Harmonija

