
  
                                

  

PRAVILNIK  LJUBLJANSKE POLETNE TENIŠKE LIGE 2023 
 
Lokacija : Športni park Tivoli  
Rok za prijave : 20.4.2023 – ljubljanskateniskaliga@gmail.com  
Liga traja od 24.4.2023  do 17.9.2023 
  
1. Pravica igranja  
V Ljubljansko teniško ligo se lahko prijavi vsak polnoleten igralec/igralka tenisa. 
Organizirano bo ligaško tekmovanje za moške in posebej za ženske. Ženske lahko igrajo v 
moški konkurenci, če tako odloči tekmovalna komisija lige. Prav tako tekmovalna komisija 
odloča o tem ali lahko igralec, ki še ni star 18 let, igra v ligi.  
 
2. Kategorije  
Posamezno – absolutna kategorija (m,ž) 
Igralci bodo glede na kvaliteto oziroma znanje razdeljeni v več lig. Nazivi posameznih lig:  
elitna liga posamezno, prva liga posamezno, druga liga posamezno, tretja liga posamezno, 
četrta liga posamezno, itd. 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).  
 
3. Sestava lig  
Razdelitev igralcev v posamezne lige opravi koordinator lige, ki pri razdelitvi kot prvi kriterij 
upoštevala lanske rezultate v Ljubljanski ligi, kot drugi kriterij vse razpoložljive »zunanje« 
podatke (arhiv TZS, klubski arhivi, drugi arhivi, itd.) in šele kot tretji kriterij igralčeve želje. 
V letu 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. Tekmovalna komisija lige lahko novo 
prijavljenim 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 ni 
oz. je nad konkurenčen.  
 
4. Razpored igranja  
Koordinator lige izdela razpored igranja posameznih kol za vsa kola, oziroma določi skrajni 
rok, do katerega morajo biti odigrano posamezno kolo (primer: prvo kolo se mora odigrati 
do srede 4.5.2023 drugo kolo se mora odigrati do ponedeljka  16.5.2023, itd.).  
Razpored po igralnih kolih  

Okvirni 
razpored  od  do  od  do 

1.kolo 24.4.23 5.5.23 7.kolo 5.7.23 17.7.23 

2.kolo 5.5.23 17.5.23 8.kolo 17.7.23 29.7.23 

3.kolo 17.5.23 29.5.23 9.kolo 29.7.23 10.8.23 

4.kolo 29.5.23 11.6.23 10.kolo 10.8.23 22.8.23 

5.kolo 11.6.23 23.6.23 11.kolo 22.8.23 3.9.23 

6.kolo 23.6.23 5.7.23 12.kolo 3.9.22 17.9.23 
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Igralni dnevi so vsi dnevi oz.  delovnim časom igrišč.  
»Domačin«  dvoboja (prvonapisani igralec nekega dvoboja) mora pred rokom, določenim 
za igranje nekega kola, koordinatorju in "gostu" (drugonapisani igralec nekega dvoboja) 
poslati  dokazljiv (mail in SMS) poziv k tekmi, se z njim dogovoriti za dan in uro igranja 
dvoboja, poskrbeti za rezervacijo igrišča za dvoboj, o tem obvestiti koordinatorja lige in 
zagotoviti tri nove Babolat Team žoge za igranje dvoboja.  
Če "domačin" v predpisanem roku gosta ne pozove k igranju tekme, mora to storiti gost. Če 
se ugotovi, da se igralca nista kontaktirala, se njun dvoboj registrira z rezultatom 0/0 in 0/0, 
kar pomeni, da se dvoboj šteje kot odigran, igralca pa ne dobita točk za lestvico. Igralec 
mora do konca junija (prvo obdobje) odigrati vsaj 80% predvidenih tekem, prav tako pa 
mora vsaj 80% predvidenih tekem odigrati do konca avgusta (drugo obdobje), v 
nasprotnem primeru tekmovalna komisija odloča o rezultatu oziroma registraciji 
neodigranih tekem ter ali  se igralcu dovoli nadaljnje igranje ali ne.  
Igranje v “naprej” je mogoče, medtem ko igranje “za nazaj” ni dovoljeno.  
Pošiljajte vso pisno komunikacijo (e-pošta, SMS-i, itd.) med vami in nasprotnikom 
koordinatorju lige! ( ljubljanskateniskaliga@gmail.com)  
Igralci lahko vse dvoboje odigrajo tudi pred razpisanim datumov, ne smejo pa določenega 
kroga odigrati po razpisanem datumu.  
 
5. Prizorišče  
Vsi dvoboji igrajo na igriščih teniškega centra Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana ali na 
igriščih teniškega centra Svoboda- Vič.  
Ob soglasju obeh igralcev se lahko dvoboj igra tudi drugje, morebitne stroške takega 
dvoboja si delita igralca. 
 
6. Sistem igranja  
Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi 
oziroma skupini bo največ 13 igralcev, (obremenitev torej ni prevelika 21 tednov/12 
tekem), vsak igralec naj bi torej v eni ligaški sezoni odigral najmanj 12 dvobojev. Za vsak 
posamezni dvoboj v ligi imata dva igralca rezervirani dve uri. Če dvoboj zaključita prej, imata 
pravico igrati do konca svojega termina. 
 
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 zadnji niz pa se igra po sistemu 
podaljšanega oziroma odločilnega tie-breaka do 10 dobljenih točk (vse na 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 skupno osvojenih točk; v primeru enakega števila 
točk dveh igralcev se upošteva medsebojni dvoboj; v primeru enakega števila točk več 
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igralcev pa se vrstni red določi po naslednjih kriterijih: a) večje število točk v medsebojnih 
dvobojih; b) medsebojna razlika v igrah (gemih); c) žreb.  
 
10. Žoge   
Vsak dvoboj se igra s tremi novimi žogami, uradna žoga Ljubljanske lige 2023 je Babolat 
team. Žoge za vsak dvoboj zagotovi domačin dvoboja. Če domačin dvoboja ne zagotovi žog, 
ki so v skladu z 10. členom pravilnika Ljubljanske lige, mora nasprotnik odkloniti igranje in 
v tem primeru je domačin dvoboj izgubil z 06 06. Prav tako je dolžnost gosta, da o 
"incidentu" obvesti koordinatorja lige, ki domačina kaznuje z a) opominom (prvi primer); b) 
z odvzemom ene točke (drugi in vsi naslednji primeri).  
 
11. Sporočanje rezultatov  
V roku 12 ur po končanem dvoboju mora domačin dvoboja na spletni strani 
www.ljliga.tenisrekreacija.si vnesti rezultat dvoboja. Ko to stori, gost dobi e-poštno 
sporočilo, kjer lahko rezultat potrdi ali zavrne. Šele ko gost rezultat potrdi (to mora storiti 
v roku 12 ur po prejetju sporočila o rezultatu), se rezultat avtomatsko generira na spletni 
strani in posodobi se lestvica. Če imata igralca težave pri vnosu oz. potrditvi rezultata, lahko 
koordinatorju lige  po e-pošti na : sporočita rezultat dvoboja. 
 
12. Prestavitev dvobojev  
Igralec, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čimprej javiti koordinatorju in 
nasprotniku in se z njim dogovoriti za nov datum igranja dvoboja (preloženi dvoboj se mora 
odigrati v roku 10 dni od datuma, prvotno določenega za igranje – glej tudi točko 4). Dvoboj 
se na dan, ki je bil med dvema igralcema določen za odigranje, ne more več preložiti, kar 
pomeni, da je avtomatsko in brez izjem registriran z rezultatom 0/6 0/6. Če igralec 
nasprotnika in  koordinatorja lige ne obvesti o tem, da ne more priti na tekmo, se igralcu 
doda še minus 1 točka (odvzame se od skupnega števila osvojenih točk). Igralec lahko 
dogovorjen dvoboj med njim in nasprotnikom preloži samo enkrat,  v nasprotnem primeru 
se dvoboj registrira s 60 60 za nasprotnika.  
 
13. Neopravičeno neodigran dvoboj  
Neupravičeno neodigran dvoboj, ki ga ugotavlja komisija lige, se registrira s porazom 06, 06 
in kaznuje z odvzemom ene točke povzročitelju, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 60, 60 
in dobi 3 točke. Trije (3) neupravičeno neodigrani dvoboji  pomenijo avtomatično izključitev 
iz lige.  
 
14. Izstop iz lige  
V primeru izključitve ali izstopa iz lige katerega od igralcev se vsi njegovi rezultati brišejo 
Igralcu, ki izstopi (ali je izključen) iz lige, se prijavnine in igralnine ne vrne. To določilo ne 
velja, če igralec odstopi pred žrebom.  Odstop mora podati pisno po elektronski pošti, v 
nasprotnem primeru se igralcu obračunajo administrativni stroški v vrednosti 40,00 €.  
 
15. Nagrade  
Prvo, drugo in tretje uvrščeni igralci v vseh ligah prejmejo nagrade, katere zagotovi gostitelj, 
Javni zavod Šport Ljubljana. Dodatne nagrade pa prispevajo sponzorji ter se jih podeli za 
posebne dosežke, doda k nagradam ali pa izžreba na zaključni prireditvi.  



  
                                

  

16. Prehodi iz lige v ligo  
Prehodi iz višje v nižjo ligo bodo definirani po končanih prijavah za leto 2023, načeloma pa 
velja, da zadnja dva uvrščena igralca rednega dela iz višje lige izpadeta v nižjo ligo, prva dva 
uvrščena igralca rednega dela nižje lige pa se uvrstita v višjo ligo.  
 
17. Prijavnina in igralnina.  
Vsi igralci, ki želijo biti sprejeti v ligaško tekmovanje, morajo do roka za prijave poravnati 
prijavnino. Prijavnino lahko nakažeš na TRR ali se dogovoriš z Anžetom za gotovinsko 
plačilo. 
Rok za prijave : 20.4.2023 - Po plačilu prijavnine ste uvrščeni v žreb oz. razpored. 

 

Prijavnina : 50,00 € 

Plačate na : Športne storitve, Anže Gartner s.p., Torkarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,  

na TRR: SI56 0400 1004 6445 820  odprt pri Novi Kreditni banki Maribor,  

Namen plačila : prijavnina Lj.liga 2023.                                   

Po plačilu prijavnine ste uvrščeni v žreb oz. razpored. 

 
Nakup teniških kart je možen v gostinskem lokalu ob teniških igriščih Tivoli. Za igralce Lj.lige   
smo pripravili paket, ki omogoča samo igranje Lj.lige. Nakup paketa Lj.liga ni pogoj temveč 
si igralec lahko sam izbere paket teniških ur, kateri mu najbolj ustreza.  
 
Ogled paketov in cenik.  Ceniki/TENIS-CENTER-TIVOLI.pdf 

  

Samo igranje lige ( paket Liga- 15 ur )/  Cena : 90,00 € + prijavnina  

(ob plačilu vam bo na sportifq sistemu dodeljen paket Liga (15ur). Katere porabiš 

namensko, za rezervacijo svojih domačih tekem Ljubljanske rekrativne teniške lige !  

 

Doplačilo za igranje pod reflektorji : po veljavnem ceniku   

 
18. Žreb  
 Sestava posameznih lig in razpored dvobojev po kolih za celo sezono bosta objavljena na 
spletni strani www.ljliga.tenis-rekreacija.si, po e-pošti pa bosta poslana tudi vsem 
sodelujočim.  Ljubljanska poletna teniška liga se uradno prične s prvim kolom, ki se bo 
začelo 24.4.2023 in konča 17.9.2023. Zaključek bo predvidoma 23.9.2023  
 
19. Obveščanje  
Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u.  
Obveščanje širše javnosti bo potekalo preko spletne strani www.ljliga.tenis-rekreacija.si,  
FB strani: https://www.facebook.com/LjubljanskaRekreativnaTeniskaLiga/,  
instagrama : https://www.instagram.com/ljubljanskateniska/ 

 
20. Prijave, prijavnice  
Prijave sprejemamo do vključno nedelje 20.4.2023. Prijave pošljite na e-poštni naslov 
ljubljanskateniskaliga@gmail.com , plačila prijavnine bo mogoče spremljati na TRR-ju, zato 
potrdil ni potrebno pošiljati (lahko pa jih, saj gre včasih kaj narobe tudi na bankah).  

https://www.sport-ljubljana.si/f/docs/Ceniki/TENIS-CENTER-TIVOLI-od-1.-1.-2022-dalje.pdf
http://www.ljliga.tenis-rekreacija.si/
https://www.facebook.com/LjubljanskaRekreativnaTeniskaLiga/
https://www.instagram.com/ljubljanskateniska/
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Kdor prijavnine ne bo poravnal do žreba, ne bo vključen v žreb.  
Za možnost gotovinskega plačila kontaktiraj Anžeta.  
 
21. Tekmovalna komisija lige  
Tekmovalno komisijo lige za leto 2023 sestavljajo: Anže Gartner (koordinator lige), 
predstavnik teniških igrišč Tivoli Dejan Karač in (predstavnik igralcev).  
Predstavnik igralcev bo imenovan po roku za prijave, ko bo jasno, kdo bo sploh igral v ligi. 
 

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). Besedo igralec morate razumeti tudi kot igralka, kjer je to smiselno.  
 
24. Rezervacija igrišč za dvoboje 
Na spletni strani https://tivoli.sportifiq.com/sl/booking se lahko opravi rezervacija igrišča za 
tekme. Vse poizvedbe v zvezi s prostimi termini in rezervacijo igrišč za dvoboje lahko 
opravljate tudi na blagajni tenis centra Tivoli.  
Velja pravilnik oz.igralni red Tivolija za teniško sezono 2023.  
 

 
  
Tekmovalna komisija lige, Ljubljana 17.3.2023  
  
Anže Gartner, koordinator lige  
predstavnik teniških igrišč Tivoli  Karač Dejan 
predstavnik igralcev        
  
www.ljliga.tenis-rekreacija.si                                                        
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