PRAVILNIK O IGRANJU REKREATIVNIH TURNIRJEV TKMS 2017

1. Pravica do igranja
Pravico do nastopa na rekreativnih teniških turnirjih imajo vsi pravočasno prijavljeni
igralci ter igralci iz ostalih teniških klubov in regij. Višina prijavnine je odvisna od statusa
članstva posameznega igralca.

2. Kategorije
Igralci bodo glede na število prijav razdeljeni v več kategorij (predvideva se igranje v dveh
članskih kategorijah alternativno tudi v eni mladinski kategoriji). Kategorije se bodo
usklajevale glede na število zbranih prijav.

3. Prijava na turnirje
Prijava na turnirje je možna preko elektronske pošte liga.tkms@gmail.com ali preko
prijavnega obrazca, dostopnega v lokalu kluba TKMS. Prijava na turnir se mora oddati
najkasneje dan pred začetkom turnirja t.j. najkasneje v petek do 19.00 ure (dan pred
začetkom turnirja). Vse morebitne spremembe oz. odstope od turnirjev je potrebno
pravočasno sporočiti (najkasneje do 19h na dan žrebanja) koordinatorju turnirja (gsm
Dominik Sedonja: 041-940-788).

4. Razpored igranja

Razpored igranja bo podan na spletni strani www.tkms.si in sicer na zadnji dan prijave
po opravljenem žrebu (v petek do 22.00 ure) ter bo zajemal vse podrobnosti igranja
(termin, igrišče,…).
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5. Prijavnina
Prijavnina za člane znaša 15 EUR, za nečlane pa 25 EUR in se pobere pred začetkom
igralnega dneva turnirja. V ceno je vključen: 2x topli obrok + 2 pijači. Vse ostale podrobnosti
glede konzumacije bodo podane na samem turnirju.

6.

Sistem igranja

Tekmovanje po posameznih skupinah poteka po sistemu vsak z vsakim. Po končanih tekmah
v skupinah sledijo še izločilni boji. Vse tekme se igrajo na dobljeni niz do 6 (pri rezultatu 6:6
se odigra tie-break do 7). Križanje skupin se določi z žrebom. Igranje bo potekalo z žogicami
Head ATP ali Wilson US OPEN.

7. Predvideni termini rekreativnih turnirjev
Termini rekreativnih turnirjev bodo potekali po vnaprej pripravljenem razporedu in
sicer zadnjo soboto v tekočem mesecu poletne sezone:






27.5.2017
24.6.2017
29.7.2017
26.8.2017
23.9.2017 (zaključni turnir)

Vse morebitne odpovedi zaradi morebitnih vremenskih vplivov bodo objavljeni pravočasno
na spletni strani www.tkms.si. Prav tako bo podan nov termin za izvedbo izpadlega turnirja.

8. Simbolične nagrade
Nagrade za najboljše 3 (tri) posamezne igralce v kategoriji bodo še naprej v simbolični obliki
(praktične nagrade + priznanje). Na zaključnem turnirju bo potekala podelitev za najboljše
igralce v tekmovalni in rekreativni skupini teniške lige.

Tekmovalna komisija lige,
M. Sobota 27.2.2017
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