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Pravilnik rekreativne lige TK Radovljica
1. Igra temelji na »fair play-u«.
2. V ligi lahko nastopajo samo igralci z plačano prijavnino oz. igralnino k ligi. Igralnina k
ligi znaša 20€/sezono in vključuje tudi pogostitev na zaključnem dogodku.
3. Liga je razdeljena v 4 skupine. Igralci do 50 let in igralci nad 50 let. Igralci nad 50 let
se lahko pijavijo v ligo do 50 let. Moški dvojice absolutno ter ženske absolutno.
Tekmovanje se izvede le ob zadostnem številu prijavljenih igralcev. Minimalno število
igralcev v skupini je 5.
4. Vsi igralci igrajo na lastno odgovornost.
5. Vse tekme se igrajo na dva dobljena niza do 6 (6:6 TB). Pri rezultatu 1:1 v nizih se
igra Tie-break do 10 na dve točki razlike. Ogrevanje je omejeno na 10 minut.
6. Sistem igranja se določi po zaključku prijav. V primeru dvokrožnega sistema (2x vsak
z vsakim). Prvi kroga se mora odigrati med 1.05. in 15.07. Drugi krog se mora
odigrati med 15.08. in 30.09. V primeru enokrožnega sistema se vse tekme morajo
končati do 15.09.
7. Vse tekme se igrajo na igriščih TK Radovljica.
8. Vse tekme se igrajo z novim kompletom žogic – Dunlop Fort. Vsak igralec je dolžan
prinesti žogice na en dvoboj z vsakim igralcem.
9. Za zmago v dveh nizih zmagovalec prejme tri točke in poraženec nič točk, za zmago
z 2:1 v nizih pa prejme zmagovalec dve točki in poraženec eno točko.
10. V primeru, da se tekma prekine (tema, dež…) se dvoboj nadaljuje pri rezultatu, kjer
sta tekmovalca prekinila srečanje. Za termin se dogovorita sporazumno v roku
najkasneje sedmih dni.
11. Če eden od tekmovalcev preda tekmo (poškodba, oprema...) se tekma registrira v
korist nasprotnika. Upošteva morebitni dobljeni niz, ki ga je do tedaj osvojil
poraženec.
12. Ogrevanje je omejeno na 10 minut.

TENIŠKI KLUB RADOVLJICA
Ulica Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica
t: 04/531-59-44
e: info@teniski-klub-radovljica.si
w: www.teniski-klub-radovljica.si

13. Zmagovalec sezone je tisti igralec, ki zbere največ točk. Za končno uvrstitev šteje
večje število točk doseženih v rednem delu lige. V primeru enakega števila točk več
igralcev pa se vrstni red določi po naslednjih kriterijih:
- medsebojna razlika v nizih
- medsebojna razlika v igrah (gemih)
- skupna razlika v nizih
- skupna razlika v gemih (igrah)
- žreb.

14. Domačin (tisti, ki je na razporedu napisan prvi) je dolžan kontaktirati nasprotnika, se
dogovoriti za dan in uro dvoboja. Vsak izmed igralcev mora rezervirati po 1 uro
igrišča v dogovorjenem terminu. Stroške rezervacije igrišča nosita igralca.
15. Če se gost ne odziva na povabila do najkasneje 14 dni po preteku datuma
predvidene tekme, jo domačin lahko registrira z rezultatom 6:0, 6:0 v njegovo prid
najkasneje 14-i dan po preteku datuma predvidene tekme.
16. Vsi igralci se s prijavo strinjajo za objavo svojih kontaktnih podatkov ostalim igralcem,
z objavo foto in video materiala o ligi, ki bodo objavljeni v medijih TK Radovljica.
17. Za neodigrane tekme se igralnina ne povrne.
18. Vsa zgoraj napisana pravila se lahko sproti dopolnjujejo glede na razvoj in potek lige.
19. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani, Facebook profilu ter na oglasni deski TK
Radovljica
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