
 
 

 

PRAVILNIK  LJUBLJANSKE ZIMSKE TENIŠKE LIGE ZA POSAMEZNIKE IN DVOJICE 

Lokacija : ŠD LTA Ljubljanska teniška akademija, Smrtnikova 1 
Uradna žoga :  
Rok za prijave : 16.10.2022  
Začetek lige : 21.10.2022  

 

1. Pravica igranja  

V ljubljansko  zimsko teniško ligo se lahko prijavi vsak polnoleten igralec tenisa. Organizirano bo 

ligaško tekmovanje za moške, ženske ter dvojice. Tekmovanje bo organizirano v konkurenci 

posameznikov, posameznic in dvojic. Ženske lahko igrajo v moški konkurenci, če tako odloči 

tekmovalna komisija lige.   

 

2. Kategorije  

Igralci bodo glede na kvaliteto oziroma znanje razdeljeni v več lig (v tem trenutku predvidevamo, 

da bomo pri moških igrali v petih kvalitetnih nivojih oziroma ligah, pri ženskah pa v enem). Nazivi 

posameznih lig:  elitna liga, prva liga posamezno, druga liga posamezno, tretja liga posamezno in 

četrta 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). Prav tako 

v dvojicah. 

 

3. Sestava lig 

 V prvem letu je razdelitev igralcev v posamezne lige opravila tekmovalna komisija lige, ki je pri 

razdelitvi kot prvi kriterij upoštevala vse razpoložljive »zunanje« podatke (arhiv TZS, klubski 

arhivi, drugi arhivi, itd.) in šele kot drugi kriterij igralčeve želje. V letu 2022-2023 se bodo 

spremembe v posameznih ligah dogodile le zaradi napredovanja najboljših  oziroma izpada 

najslabših (prehod iz lige v ligo), v primeru, da se nek igralec  ne bo več prijavil za igranje v ligi za 

naslednjo sezono (bolezen, selitev, itd.) ali pa zaradi velikega povečanja števila prijavljenih 

igralcev. Novi igralci, ki bodo želeli v ligaško tekmovanje pristopiti v letošnjem letu, bodo morali 

začeti igrati v najnižji ligi, tekmovalna komisija lige pa lahko takšnim tekmovalcev podeli tako 

imenovani Wild Card  – to pomeni, da se igralec že v prvem letu igranja lahko uvrsti neposredno 

tudi v prvo ligo. Cilj lige je, da so dvoboji čim bolj izenačeni – nobenega smisla nima, da zelo 

dober igralec začne v najnižji ligi in tam »mesari«.  

 

4. Razpored igranja  

V ponedeljek ali torek  se pošlje razpored, igralci potrditve svojo prisotnost  v 24 urah. Po 

poslanem potrditvenem mailu tekem, igralec ne morem več odpovedati tekme. Če se to vseeno 

zgodi, mora sam poskrbeti za menjavo ter obvestiti vodjo lige. V vseh drugačnih primeri se 

tekma registrira brez boja. Nasprotnik ima na voljo predviden termin za igranje.  

Praviloma se vsi dvoboji igrajo po vnaprej pripravljenem urniku/razporedu tekem (za vsakega 

igralca so določeni: nasprotnik, igrišče,  dan in ura igranja), ki ga vsak ponedeljek naredi, objavi 

in vsem igralcem po e-pošti pošlje vodja lige, igra pa se ob petkih zvečer ter ob sobotah in 

nedeljah na igriščih v teniškem balonu ŠD LTA Ljubljanska teniška akademija, Smrtnikova 1 v 



 
 

Ljubljani. Pri pripravi razporeda bo vodja lige v največji možni meri pazil, da bodo igralci igrali ob 

različnih urah, tako da se nihče ne bo mogel pritoževati, da igra vedno v soboto zgodaj popoldan 

ali pa vedno v soboto zvečer. Igralci, ki so v nekem vikendu na razporedu za igranje, so dolžni v 

roku 24 ur po prejemu razporeda potrditi ali pa odpovedati svojo tekmo tistega vikenda. Igralci 

so dolžni do vsake nedelje vodji lige sporočiti, če tisti vikend niso na voljo za igranje.  

                                                                                                                                           

5. Prizorišče  

Vsi dvoboji se igrajo v teniškem balonu  ŠD LTA Ljubljanska teniška akademija, Smrtnikova 1 v 

Ljubljani, izjemoma (ni prostih terminov v primeru prestavitve dvoboja) se ob soglasju obeh 

igralcev dvoboji lahko odigrajo tudi v drugih ustreznih teniških dvoranah (za plačilo igralnih ur v 

drugih dvoranah sta odgovorna oba igralca).   

 

6. Sistem igranja  

Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi 

oziroma skupini naj bi bilo 11 igralcev, ki se bodo med seboj merili vsako drugo soboto/nedeljo 

(obremenitev torej ni prevelika), vsak igralec naj bi torej v eni ligaški sezoni odigral najmanj 10 

dvobojev. Za vsak posamezni dvoboj v ligi imata dva igralca rezervirani dve uri. Če dvoboj 

zaključita prej (kar se bo verjetno zgodilo v večini primerov),  imata pravico igrati do konca 

svojega termina (malo za trening). Prosimo igralce, da za ogrevanje ne porabijo preveč časa. 

Dvoboj mora biti končan v 2h, če dvoboj ni končan morata igralca sama poskrbeti za njegovo 

dokončanje.  

 

7. Štetje  

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 tretji niz pa se igra po sistemu podaljšanega oziroma 

odločilnega tie-breaka do 10 dobljenih točk ( dve igri oziroma točki razlike).  

 

8. Točkovanje  

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.  

 

9. 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.  

 

10. Žoge  

Vsak dvoboj se igra s tremi novimi žogami, uradna žoga ljubljanske lige je _______. Žoge za vsak 

dvoboj zagotovi domačin dvoboja. Če domačin dvoboja ne zagotovi žog, ki so v skladu z 10. 

členom pravilnika ljubljanske 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 "incidentu" obvesti koordinatorja lige, 

ki domačina lahko kaznuje z a) opominom (prvi primer); b) z odvzemom ene točke (drugi in vsi 



 
 

naslednji primeri). Praksa kaže, da se veliko igralcev sicer strinja s predlogom domačina, da 

igrajo z "neuradnim" žogami, a samo zato, ker se ne želijo "prerekati". Igralci želijo, da se težave 

z igranjem z neuradnimi žogami  rešijo "sistemsko", zato bo vodstvo lige vršilo občasne kontrole 

in kaznovalo kršitelje.  

 

11. Sporočanje rezultatov 

 Takoj po odigranem dvoboju mora domačin dvoboja na spletni strani Ljubljanske lige 

(www.ljliga.tenis-rekreacija.si) vpisati rezultat dvoboja.  Informacijo o vnesenem rezultatu po e-

pošti prejmeta gost in vodja lige. Gost mora rezultat potrditi, da se rezultat vnese v lestvico. Če 

gost rezultat zavrne (ker ga je, recimo, domačin napačno vpisal), obvestilo o zavrnitvi dobita 

tako domačin kot tudi vodja lige, ki prične z "raziskavo" problema in reši nastalo situacijo, če ga 

ne rešita že igralca sama. 

                                                                                                                        

12. Prestavitev dvobojev 

Igralec, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čimprej javiti nasprotniku in o vsem 

tem obvestiti koordinatorja lige. V primeru poslane potrditve in morebitne odpovedi, mora 

igralec, ki je odpovedal oz. ne more igrati, sam poskrbeti za zamenjavo. Če menjave ne najde, se 

dvoboj registira kot zmaga brez boja. Igrišče pa ima na voljo nasprotnik. Igralec mora o tem, da 

ne more igrati dvoboja (ne more pa ga tudi preložiti), obvestiti nasprotnika in koordinatorja 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.  

 

13. Neopravičeno neodigran dvoboj  

Neupravičeno neodigran 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 neodigrani dvoboji  pomenijo avtomatično izključitev iz lige (z 

možnostjo zamenjave – glej točko 14).  

 

14. 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 3/4 dvobojev – 

njegovi neodigrani 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.  

 

15. Nagrade 

Nagrade dobijo prvi trije igralci v vsaki ligi.  

 

16. Prehodi iz lige v ligo  

Prehodi iz višje v nižjo ligo bodo definirani po končanih prijavah za leto 2022-2023, 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.  



 
 

 

 

 

17. Prijavnina 

Vsi igralci, ki bodo sprejeti v ligaško tekmovanje in bodo želeli v ligi tudi dejansko igrati, morajo 

do 17.10.22 poravnati 1.obrok prijavnine oziroma igralnine.  

Način plačila lige : po oddani prijavnici, bo tekmovalec na navedeni elektronski naslov prejel 

položnico.  

Cena celotne lige : 210 €/osebo/ekipo – pri trenutnih razmerah* 
*OPOMBA : cene nastavljene dne 5.9.2022, lastniki balonov v strahu, da se bo plin za ogrevanje 
zelo povečal so cene nastavili v trenutnih razmerah, v zakup pa moramo vzeti opcijo povečanja 
cen ogrevanja in s tem povečanje cen ure. Tako se lahko drugi obrok sorazmerno poveča za 
preračunano ceno ogrevanja. ( lansko leto je bila cena 0,035 eur/kw, letos je cena že 0,09 
eur(kw)  

  
Prijavnino poravnate v dveh obrokih.  
1. obrok (130 €) do 17.10.22 
2. obrok ( 80 €) pa do 31.1.2022. * z opcijo povečanja – cena plina oz. ogrevanja 
Igralec, ki prijavnine ne bo poravnal, ne bo udeležen v žreb. Prav tako se ga v primeru neplačila 
samo drugega obroka, vse do celotnega plačila, ne bo pisalo za igranje. 

 
Igralcu, ki izstopi ali je izključen iz lige, organizator ne povrne prijavnine, lahko pa igralec 
koristi ure v višini zneska, ki ga izračunamo na osnovi razmerja odigranih in neodigranih 
dvobojev. Ure mora igralec koristiti do konca septembra 2023 oz. postavitve balona za naslednjo 
zimsko sezono. Edina izjema so težje poškodbe in zaradi tega daljša nezmožnost igranja, kar se 
dokazuje z zdravniškim spričevalom. 
 

18. Žreb  

 Žreb in razpored dvobojev bosta narejena  do 14.10.2021. Sestava posameznih lig in razpored 

dvobojev po kolih za celo sezono bosta objavljena na uradni spletni strani ljubljanske lige, po e-

pošti pa bosta poslana tudi vsem sodelujočim. Ljubljanska zimska teniška liga se uradno prične s 

prvim kolom, ki se bo začelo v petek 15.10.2021 

                                                                                                                                

19. Obveščanje  

Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u.  Obveščanje 

širše javnosti bo potekalo preko uradne spletne strani Ljubljanske teniške lige www.ljliga.tenis-

rekreacija.si.   

 

20. Prijave, prijavnice  

Prijave sprejemamo do nedelje  16.10.2022.  

Prijave pošljite na e-poštni naslov : ljubljanskateniskaliga@gmail.com 

Priavnico najdete na spletni strani ali pa vam jo pošljemo po mailu.  

 

21. Tekmovalna komisija lige   

mailto:ljubljanskateniskaliga@gmail.com


 
 

Tekmovalno komisijo lige za leto 2021-2022 sestavljajo: Anže Gartner (vodja lige), Roman Veras 

(ŠD LTA ) in _________ (predstavnik igralcev). ( izbran po prejetih prijavah ) 

 

22. Informacije  

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 051 246 501 (Anže Gartner) ali na e-poštnem 

naslovu ljubljanskateniskaliga@gmail.com 

 

23. Pravila tenisa 

Igra se po pravilih TZS, razen če je v pravilniku ljubljanske teniške lige napisano drugače (potem 

velja pravilnik).   

 

24. Odgovornost 

Igralci, ki se prijavijo v ligo, izjavljajo, da poznajo pravila in pravilnike ljubljanske zimske teniške 

lige, in da se z njimi strinjajo. Igralci igrajo na lastno odgovornost.  

 

25. 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, Ljubljana 15.9.2022 

  

Anže Gartner, vodja lige  

Roman Veras, (ŠD LTA ) 

_______________, predstavnik igralcev 
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