
 
 

 
PRAVILNIK POLETNE 

 

LJUBLJANSKE JUNIOR TENIŠKE LIGE 2014 
 
1. Pravica igranja 

V ljubljansko junior teniško ligo se lahko prijavi vsak igralec tenisa, ki izpolnjuje starostno 
omejitev. Organizirano bo ligaško tekmovanje posebej za fante in dekleta. V ligi do 11 let lahko 
igrajo otroci, rojeni leta 2003 ali mlajši, v ligi do 13 let lahko igrajo otroci, rojeni leta 2002 in 
2001 ter v ligi do 15 let otroci, ki so rojeni leta 2000 in 1999. Dovoljenje za igranje v višji 
starostni kategoriji na podlagi prošnje izdaja tekmovalna komisija lige. 

2. Kategorije (lige) 
Igralci bodo glede na kvaliteto oziroma znanje razdeljeni v več lig. Nazivi posameznih lig:  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 
upošteva vse razpoložljive »zunanje« podatke (lestvica TZS, arhiv TZS, klubski arhivi, drugi 
arhivi, itd.) in šele kot drugi kriterij igralčeve želje. Cilj lige je, da so dvoboji čim bolj 
izenačeni. 

4. Razpored igranja 
Koordinator lige izdela razpored igranja posameznih kol za vsa kola, oziroma določi skrajni 
rok, do katerega morajo biti odigrana posamezna kola (primer: prvo kolo se mora odigrati do 
nedelje 1.6.2014; drugo kolo se mora odigrati do nedelje 15.6.2014, itd.). Igralna dneva sta 
načeloma sobota in nedelja. »Domačin« dvoboja (prvonapisani igralec nekega dvoboja) mora 
vsaj 7 (sedem) dni 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 Tretorn Serie+ Control žoge za igranje 
dvoboja. Če "domačin" v predpisanem roku gosta ne pozove k igranju tekme, se tekma 
registrira z rezultatom 60 60 za gosta. Če se "gost" v roku 3 (treh) dni ne odzove na poziv k 
tekmi (to dokazuje z mailom in SMS-om, poslanim tako koordinatorju lige kot tudi domačinu), 
se tekma registrira s 60 60 za domačina. Če igralec iz kakršnegakoli razloga (objektivnega ali 
subjektivnega, opravičljivega ali neopravičljivega) tekme nekega kola ne more ali noče odigrati 
do predvidenega roka za odigranje naslednjega kola, tekmo izgubi s 60 60. Gost ni dolžan 
domačina pozivati k igri, lahko pa to stori. Še praktičen nasvet – hranite vso pisno 
komunikacijo (e-pošta, SMS-i, itd.) med vami in nasprotnikom!  

5. Prizorišče 
Praviloma se vsi dvoboji igrajo na igriščih TK Benč šport, Regentova cesta 47, 1000 Ljubljana. 
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 naj bi bilo največ 12 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 11 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). 



 
 

 
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 seveda na dve igri 
oziroma točki razlike). 

8. Točkovanje 
Zmaga v dvoboju z rezultatom 2/0 prinaša 3 točke, zmaga z 2/1 dve točki, 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 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 je Tretorn Serie+ 
Control žoga. 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 06 06. 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. Žoge preko e-pošte ali 
SMS-a naročite pri koordinatorju lige, cena za dozo treh žog je 4 eur. 

11. Sporočanje rezultatov 
V roku 24 ur po končanem dvoboju mora domačin dvoboja na spletni strani www.ljliga.tenis-
rekreacija.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 24 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 matjaz_pogacar2@t-2.net ali po SMS-u na 041844086 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 14 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 tekma 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 (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). 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. Igralcu, ki izstopi (ali je izključen) iz lige, se prijavnine ne vrne. To 
določilo ne velja, če igralec odstopi po žrebu, a še preden odigra svojo prvo tekmo.  

15. Pokali, nagrade 
Trije prvouvrščeni igralci v vsaki ligi bodo dobili pokale in praktične nagrade na skupni 
zaključni podelitvi. 

16. Prehodi iz lige v ligo 
Prehodi iz lige v ligo so posledica starostnih omejitev.  

17. Prijavnina 
Vsi igralci, ki bodo sprejeti v ligaško tekmovanje in ki bodo želeli v ligi tudi dejansko igrati,  
morajo do roka za prijave poravnati prijavnino oziroma igralnino v višini 50 €/igralca. 
Prijavnino plačate na Športarna d.o.o., Dunajska cesta 41, 1000 Ljubljana, TRR  številka SI56 
0317 0100 0281 525, odprt pri SKB banki, namen plačila: prijavnina – ljubljanska junior teniška 
liga 2014. Kdor prijavnine ne bo plačal do roka za prijavo, ne bo vključen v ljubljansko junior 
ligo. Igralcu, ki izstopi ali je izključen iz lige, organizator ne povrne prijavnine. To določilo ne 
velja, če igralec odstopi po žrebu, a še preden odigra svojo prvo tekmo. Glej tudi 14. člen. 

18. Žreb 
 Žreb in razpored dvobojev bosta narejena v četrtek 29.5.2014. 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 v soboto 31.5.2014. 

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.  
20. Prijave, prijavnice 
 Prijave sprejemamo do vključno srede 28.5.2014. Prijave pošljite na e-poštni naslov 

matjaz_pogacar2@t-2.net, plačila prijavnine pa bo mogoče spremljati na TRR-ju, zato potrdil 
ni potrebno pošiljati (lahko pa jih, saj gre včasih kaj narobe tudi na bankah). 

21. Tekmovalna komisija lige 
       Tekmovalno komisijo lige za leto 2014 sestavljajo: Matjaž Pogačar (koordinator lige), Martin 

Škerlavaj (predstavnik kluba-gostitelja lige) in????? (starš-predstavnik igralcev). Starša-
predstavnika igralcev bomo imenovali po roku za prijave, ko bo jasno, kdo bo sploh igral v ligi. 

22. Informacije 
 Vse dodatne informacije lahko dobite pri koordinatorju lige na telefonu 041 844 086 (Matjaž 

Pogačar) ali na e-poštnem naslovu matjaz_pogacar2@t-2.net. 
23. Pravila tenisa 
 Igra se po pravilih TZS, razen če je v pravilniku ljubljanske junior teniške lige napisano 

drugače (potem velja pravilnik). Besedo igralec morate razumeti tudi kot igralka, kjer je to 
smiselno. 

24. Rezervacija igrišč za dvoboje 
     Vse poizvedbe v zvezi s prostimi termini in rezervacijo igrišč za dvoboje opravljate na    

telefonsko številko (01) 5199699 (TK Benč sport). 
                                                                                       Tekmovalna komisija, Ljubljana 15.5.2014 


