
Pravilnik Gorenjkih rekreativnih teniškig za posameznike in dvojice 

 

Vodstvo lige: Miha Bitežnik 

Tekmovalna komisija: Primož Tiringar, Miha Bitežnik in Primož Starc 

 

Igra temelji na "fair play-u". 

1. Igralca sta obenem tudi sodnika in upoštevata ATP pravila. 

 

2. Igra se na dva dobljena niza. Za zmago v dveh nizih zmagovalec prejme tri točke, za zmago z 

2:1 dve točki, za poraz 1:2 poraženec prejme eno točko in za poraz v dveh nizih nič točk. 

 

3. V obeh nizih se igra podaljšana igra (tie-break) do 7, v primeru rezultata 1:1 v nizih pa tie-

break do 10 na dve točki razlike. 

 

4. Domačin je dolžan vpisati rezultat na spletni strani preko svojega profila najkasneje v 24-ih 

urah od končanega dvoboja. Prav tako je dolžan gost rezultat potrditi v najkasneje 24-ih urah 

od prejetega maila, da je domačin rezultat vpisal. 

 

5. Za vsak dvoboj se odpre NOV komplet žogic, katerega je dolžan priskrbeti domačin. 

Uporabljate lahko izključno žogice, ki so na začetku setone določene kot uradna žoga lige. Če 

domačin ne prinese ustreznih žogic, ima nasprotnik dolžnost zavrniti dvoboj. Če vas vodstvo 

lige med tekmo zaloti z igranjem žogic, ki niso uradne žogice GRTL lige, se dvoboj registrira z 

rezultatom 0:0, 0:0 in 0 pik za oba udeleženca.  

 

6. V primeru da se tekma prekine zaradi razumnega razloga se dvoboj nadaljuje pri rezultatu, 

kjer sta tekmovalca končala. Za termin se dogovorita sporazumno in obvestita vodstvo lige. 

 

7. Vsak igralec mora v primeru spornih situacij (zamujanje, nešportna igra ipd.) obvestiti 

vodstvo lige. 

 

8. Če eden od tekmovalcev preda tekmo (poškodba, oprema...) se tekma registrira v korist 

nasprotnika, a se upošteva morebitni dobljeni niz, ki ga je do prekinitve osvojil poraženec. 



9. V kolikor eden od tekmovalcev zamudi 10 minut ali več lahko nasprotnik odreče igranje ter se 

tekma registrira v njegovo korist z 6:0, 6:0. 

 

10. Ogrevanje je omejeno na 10 minut. 

 

11. V kolikor se dvoboj ne konča v roku dveh ur morata oba igralca dokupiti še eno dodatno uro 

in odigrata dvoboj do konca (če je možno, kar takoj). Vkolikor eden od igralcev ne želi ali ne 

more igrati še tretje ure takoj, ima pravico odkloniti nadaljevanje dvoboja, vendar se morata 

v roku sedmih dni dogovoriti, kdaj bosta dvoboj dokončala in odločitev more domačin 

posredovati vodstvu lige.  

 

12. O spornih situacijah (če se sproži zahteva s strani kogar koli vpletenega) razpravlja 

tekmovalna komisija lige (Primož Tiringar, Miha Bitežnik in Primož Starc) in more odločitev 

tudi sporočiti vsem vpletenim. Če bo nad katerim igralcem veliko pritožb, ga lahko 

tekmovalna komisija lige izključi iz tekmovanja. 

 

13. Zmagovalec sezone je tisti igralec, ki zbere največ točk. Za končno uvrstitev šteje večje število 

točk. V primeru enakega števila točk dveh igralcev se upošteva medsebojni dvoboj. V primeru 

enakega števila točk večih 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; 

 

14. PRAVILO 48 UR; Igralec (igralca) lahko odpovesta tekmo 48 ur pred rezerviranim terminom. 

Ko je do rezerviranega dvoboja manj kot 48 ur, rezervacije ne morete več stornirati. Ure vam 

bodo zapadle. Lahko se izognete temu tako, da poiščete druge igralce, ki so pripravljeni igrati 

ligo v vašem terminu in na TK Triglavu zaprosite za zamenjavo nosilcev ur termina. Če ure 

zapadejo in se tekmovalca dogovorita za nov termin igranja tekme, je krivec za odpoved tekme 

dolžan plačati obe uri. 

 

15. PRAVILO 24 UR – V kolikor eden od igralcev odpove tekmo manj kot 24 ur pred 

dogovorjenim terminom, ima igralec, ki ni kriv za odpoved tekme možnost, da tekme ne odigra 

in se prizna rezultat tekme v korist igralca, ki ni bil kriv za odpoved z rezultatom 6:0, 6:0. 

Razlog za odpoved tekme manj kot 24 ur pred dogovorjenim terminom je nepomemben (naj 

gre za lenobo, bolezen ali prezasedenost) – vsak igralec nosi riziko odpovedi sam. Lahko pa 

se oškodovani igralec v duhu fairplaya tudi odloči, da se tekma odigra, vendar ne na njegove 

stroške. V vsakem primeru pa pravilo 24 UR vključuje tudi pravilo 48 UR v celoti. 



16. Sistem tekmovanja  

Od zimske sezone 2019/20 je postavljen nov sistem tekmovanja. Vse prijavljene igralce se 

postavi po vrstnem redu glede na njihov položaj na lestvici. Nato se tekmovalce po moči 

razdeli v več enakovrednih kvalifikacijskih skupin. Po končanih kvalifikacijah se igralce glede 

na rezultat razdeli v glavni del tekmovanja. Točen sistem razdelitve igralcev po 

kvalifikacijskih skupinah vodstvo lige predstavi ob žrebu. Le ta se prilagaja in malenkostno 

spreminja glede na število igralcev v posamezni kvalifikacijski skupini (načeloma predvidenih 

3-6 tekmovalcev) in glavnega dela (predvidenih 9-11 tekmovalcev).  

 

 

17. Kdo ima pravico do sodelovanja v ligi?  

Zaradi sistema tekmovanja, kjer je potrebno zagotoviti enako število sodelujočih v posameznih 

kvalifikacijskih skupinah, vodstvo lige sprejme vsako sezono točno določeno število 

tekmovalcev. Absolutni predpogoj sodelovanja v ligi so tudi poravnane vse obveznosti do lige. 

Sprejem igralcev v ligo gre po naslednjih zagotovilih in vrstnem redu:  

- 100% zagotovilo – igralec, ki je sodeloval v tekmovanju v eni od zadnjih dveh lig (zimska 

ali poletna).  

- Ni 100% zagotovila, 1. v čakalni vrsti – igralec, ki je odstopil iz lige zaradi dokazane 

poškodbe in ni sodeloval v zadnjih dveh ligah.  

- Ni 100% zagotovila. 2. v čakalni vrsti – igralec, ki se je prijavil preko maila ali preko 

SMS sporočila. Te igralce sprejemamo po časovnem vrstnem redu glede na prijavo do 

zapolnitve mest. Igralci, ki so v zgodovini lige že sodelovali pri tem nimajo prednosti pred 

novinci. V to skupino sodijo tudi igralci, ki so v pretekli sezoni predčasno izstopili iz lige 

zaradi kakršnih koli drugih (osebnih) razlogov razen poškodbe.  

 

 

18. Pravilo, ki ureja odstopih iz lige iz kakršnih koli razlogov:  

 

-      Kdor se odloči za izstop iz lige ko se je že prijavil, in izstop napovedal pred datumom, ki 

je določen za žreb lige, je opravičen do neplačila lige.  

-      Če se igralec odloči za izstop iz lige po datumu, ki je določen za žreb ne glede na razlog, 

je dolžan plačati prijavnino v celoti. Ure igranja, ki so mu bile dodeljene, mu ostanejo. Lahko 

jih porabi za svoje rekreativno igranje tenisa do poteka roka teh ur (do uradnega datuma 

zaključka lige). V primeru, da igralec poišče nadomestnega igralca, se le tega uvrsti v ligo na 

njegovo mesto, nadomestni igralec plača ligaško tekmovanje v celoti, igralcu, ki je izstopil, pa 

se povrne prijavnino. Nadomestnega igralca lahko poišče tudi vodstvo lige a ni k temu 

zavezano.  

-      Igralec, ki je odstopil iz tekmovanja iz upravičenih razlogov (poškodba) in to dokaže, je 

upravičen do 100% zagotovila vključitve v ligaško tekmovanje tudi v naslednji sezoni. 

-       Igralec, ki se je prijavil v ligo, iz nje izstopil in do konca sezone ni poravnal finančnih 

obveznosti je doživljenjsko izključen iz ligaškega tekmovanja. 

 

 

19. Pravilo organizacije tekme.  

Domačin je tisti, ki je napisan na razporedu kot prvi tekmovalec in je dolžan poklicati oziroma 

kako drugače kontaktirati nasprotnika (gosta). Če se nasprotnik ne odzove (po vsaj dveh 

poskusih, ki morata biti dokazljiva), ima domačin pravico registrirati dvoboj z rezultatom 6:0, 

6:0. Prav tako velja pravilo, da če domačin ne kontaktira nasprotnika (gosta), ima gost 

pravico registrirati dvoboj z rezultatom 6:0, 6:0. Gost ni dolžan kontaktirati domačina, je pa 

to priporočljivo, če si tekmovalec želi dobro organizacijo samega sebe. Da se izognete 

težavam z dokazovanjem, ko nekoga pozivate k dvoboju, on pa se ne odziva, se poslužujte SMS 

sporočil ali mailov, ki jih boste hranili ali pa vedno kadar pošljete mail nasprotniku, ga takrat 

pošljite tudi na mail lige.  

 

 



20. Pravilo neodigranih tekem  

Če se v kvalifikacijskem delu kakšna tekma ne odigra, se najprej določa krivca za 

neodigranje. Tu pridejo prav dokazila v komunikaciji. Če je za neodigrano tekmo kriv en 

igralec, se tekma registrira 6:0, 6:0 za nasprotnika. 

 

 

21. Vsa zgoraj napisana pravila se lahko sproti dopolnjujejo glede na razvoj lige. 

 

 

22. O vsem odloča vodstvo lige. V primeru, da pride do nesporazumov med tekmovalci, kršenja 

pravil in podobnega, se bo vodstvo lige odločalo po pravilniku. V primeru, da tekmovalec z 

odločitvijo vodstva lige ne bo zadovoljen, lahko poda pritožbo, o kateri bo nato odločala 

tekmovalna komisija. Odločitev tekmovalne komisije je dokončna in je ni mogoče spreminjati.  

 

 

 

Kranj, 1.5.2020, GRTL 


