
 

                                                        

 
PRAVILNIK 

 

LJUBLJANSKE ZIMSKE LIGE ZA DVOJICE 
 
 
1. Pravica igranja 

Neka dvojica lahko za igranje v ljubljansko teniško ligo za dvojice prijavi vsakega polnoletnega 
rekreativnega igralca tenisa. Ali je nek igralec rekreativni igralec tenisa, v spornih primerih 
odloča tekmovalna komisija lige. Organizirano bo ligaško tekmovanje za dame in gospode, torej 
posebej za moške in posebej za ženske. Ženske lahko igrajo v moški konkurenci, če tako odloči 
tekmovalna komisija lige.  

2. Nominacija igralcev za igranje za posamezno dvojico 
Vsaka dvojica lahko za igranje v ligi nominira (prijavi) tri igralce, na posameznem dvoboju pa 
lahko zaigrata katerakoli dva igralca, ki sta nominirana za neko dvojico. 

3. Poimenovanje dvojice in kapetan 
Vsaka dvojica mora ob prijavi navesti svoje ime/naziv (iz praktičnih razlogov dolgo največ dve 
besedi) in ime kapetana, ki bo komuniciral s koordinatorjem lige ter nasprotniki. Kapetan vsake 
dvojice je tudi tisti, ki po odigrani tekmi vnaša rezultate v uradno spletno stran lige oziroma 
rezultate  potrjuje.   

4. Kategorije 
Dvojice bodo glede na kvaliteto oziroma znanje razdeljene v več lig (v tem trenutku 
predvidevamo, da bomo pri moških igrali v dveh kvalitetnih nivojih oziroma ligah, pri ženskah 
pa v enem). Nazivi posameznih lig:  prva liga za dvojice, druga liga za dvojice,  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).  

5. Sestava lig 
Razdelitev dvojic v posamezne lige opravi koordinator lige, ki pri razdelitvi kot prvi kriterij 
upošteva vse razpoložljive »zunanje« podatke (arhiv TZS, klubski arhivi, drugi arhivi, itd.) in 
šele kot drugi kriterij želje posameznih dvojic. V sezoni 2017-2018 se bodo spremembe v 
posameznih ligah dogodile le zaradi napredovanja najboljših  oziroma izpada najslabših 
(prehod iz lige v ligo), v primeru, da se neka dvojica  ne bo več prijavila za igranje v ligi za 
naslednjo sezono (bolezen, selitev, itd.) ali pa zaradi velikega povečanja števila prijavljenih 
dvojic. Nove dvojice, ki bodo želele v ligaško tekmovanje pristopiti v letu 2016-2017, bodo 
morale začeti igrati v najnižji ligi, tekmovalna komisija lige pa lahko takšnim dvojicam podeli 
tako imenovani Wild Card  – to pomeni, da se dvojica 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 dobra dvojica začne v najnižji ligi in tam »mesari«. 

6. Razpored igranja 
Praviloma se vsi dvoboji igrajo po vnaprej pripravljenem urniku (določena sta torej dan in ura 
igranja), ki ga naredi vodja lige. Igralni dan je nedelja pozno popoldne oziroma zvečer, v 
primeru velikega števila prijav se bo po vsej verjetnosti igralo tudi v petkih zvečer. Dvojice, 
katerih igralci so vključeni v druga tekmovanja (Rival, Litija, Gorenjska, itd.), morajo to 
navesti ob prijavi oziroma še pred žrebom in izdelavo razporeda – skušali bomo razpored 
prilagoditi njihovim potrebam in željam. 
 
 
 



 

                                                        

 
7. Prizorišče 

Praviloma se vsi dvoboji igrajo na igriščih TK Benč sport, Regentova cesta 47, 1000 Ljubljana. 
Ob soglasju obeh dvojic se lahko dvoboj igra tudi drugje, morebitne stroške takega dvoboja si 
delita dvojici. 

8. Sistem igranja 
Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi 
oziroma skupini naj bi bilo največ 14 dvojic, ki se bodo med seboj merili vsako drug petek 
oziroma soboto (obremenitev torej ni prevelika), vsaka dvojica naj bi torej v eni ligaški sezoni 
odigrala najmanj 13 dvobojev. Za vsak posamezni dvoboj v ligi imata dvojici 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). 

9. 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). 

10. 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. 

11. Lestvica 
Za končno uvrstitev šteje večje število skupno osvojenih točk; v primeru enakega števila točk 
dveh dvojic se upošteva medsebojni dvoboj; v primeru enakega števila točk več dvojic pa se 
vrstni red določi po naslednjih kriterijih: a) večje število točk v medsebojnih dvobojih; b) 
medsebojna razlika v igrah (gemih); c) žreb. 

12. Žoge 
Vsak dvoboj se igra s tremi novimi žogami, uradna žoga ljubljanske lige je Babolat Team 
žoga. Žoge za vsak dvoboj zagotovi dvojica-domačin dvoboja (prvo napisana dvojica v nekem 
dvoboju). Če domačin dvoboja ne zagotovi žog, ki so v skladu z 12. členom pravilnika 
ljubljanske lige, lahko gostujoča dvojica (drugo napisana dvojica v nekem dvoboju) 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 lahko 
dobite pri podjetju Tengo po ceni 4,80 eur/doza, lahko vam jih pošljejo tudi po pošti in to 
brez poštnine, če kupite vsaj 16 doz. Če jih ne potrebujete toliko, se povežite s kakšno od 
dvojic in jih nabavite skupaj z njo. 

13. Sporočanje rezultatov 
V roku 24 ur po končanem dvoboju mora kapetan domače dvojice na spletni strani 
www.ljliga.tenis-rekreacija.si vnesti rezultat dvoboja. Ko to stori, kapetan gostujoče dvojice 
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 kapetana 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. 
 
 
 



 

                                                        

14. Prestavitev dvobojev 
Dvojica, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čimprej javiti koordinatorju in 
nasprotniku. Dvoboj se na dan, ki je bil med dvema dvojicama določen za odigranje, ne more 
več preložiti, kar pomeni, da je avtomatsko in brez izjem registriran z rezultatom 0/6 0/6. Če 
dvojica nasprotnika in koordinatorja lige ne obvesti o tem, da ne more priti na tekmo, se 
dvojici doda še minus 1 točka (odvzame se od skupnega števila osvojenih točk). Dvojica lahko 
dvoboj med njo in nasprotnikom preloži samo enkrat,  v nasprotnem primeru se tekma 
registrira s 60 60 za nasprotnika. 

15. 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). 

16. Izstop iz lige 
V primeru izključitve ali izstopa iz lige katere od dvojic se vsi njeni rezultati brišejo (razen v 
primeru, da ga zamenja druga dvojica in v primeru, da je dvojica odigrala vsaj 3/4 dvobojev). 
Dvojico, ki je izključena ali ki izstopi iz lige, lahko zamenja dvojica z liste nadomestil (ni 
potrebe za spreminjanje razporeda), v končno »bilanco« nove dvojice pa gredo vsi rezultati 
dvojice, ki je odstopila ali bila izključena iz lige (torej nova dvojica ne igra »za nazaj«). O 
sprejemu nove dvojice v neko ligo odloča tekmovalna komisija. Dvojici, ki izstopi (ali je 
izključena) iz lige, se prijavnine ne vrne. To določilo ne velja, če dvojica odstopi po žrebu, a še 
preden odigra svojo prvo tekmo.  

17. Pokali, nagrade 
Po končanem rednem delu lige prve tri dvojice v vsaki ligi dobijo pokale. 

18. Prehodi iz lige v ligo 
Prehodi iz višje v nižjo ligo bodo definirani po končanih prijavah za leto 2017-2018, načeloma 
pa velja, da zadnje tri uvrščene dvojice rednega dela iz višje lige izpadejo v nižjo ligo, prve tri 
uvrščene dvojice  rednega dela nižje lige pa se uvrstijo v višjo ligo.  

19. Prijavnina 
Vse dvojice, ki bodo sprejete v ligaško tekmovanje in ki bodo želele v ligi tudi dejansko igrati,  
morajo do roka za prijave poravnati prijavnino oziroma igralnino v višini 205 €/dvojico. 
Prijavnino plačate na Benč šport d.o.o., Regentova c. 47, 1000 Ljubljana, SI56 0201 8025 
4740 004, namen plačila: prijavnina – ljubljanska zimska teniška liga za dvojice. Kdor 
prijavnine ne bo plačal do roka za prijavo, ne bo vključen v ljubljansko ligo. Dvojici, ki izstopi 
ali je izključena iz lige, organizator ne povrne prijavnine. To določilo ne velja, če dvojica 
odstopi po žrebu, a še preden odigra svojo prvo tekmo. Glej tudi 16. člen. 

18. Žreb 
 Žreb in razpored dvobojev bosta narejena v petek 30.9.2016. 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 zimska teniška 
liga za dvojice se uradno prične s prvim kolom, ki se bo začelo v nedeljo 9.10.2016. 

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 torka 27.9.2016. 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 2016-2017 sestavljajo: Matjaž Pogačar (koordinator lige), 
Beno Rupert (predstavnik kluba-gostitelja lige) in ????? (predstavnik dvojic/igralcev). 
Predstavnik dvojic oziroma 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 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 teniške lige napisano drugače 

(potem velja pravilnik). Besedo igralec morate razumeti tudi kot igralka, kjer je to smiselno. 
24. Rezervacija igrišč za dvoboje za trening 

     Vse poizvedbe v zvezi s prostimi termini in rezervacijo igrišč za prestavljene, neodigrane, itd. 
dvoboje opravljate na  telefonsko številko kluba (01) 5199699. Kot rečeno: termine dvobojev 
rednih kol vam določi komisar lige! 

 
 
Tekmovalna komisija lige, Ljubljana 2.9.2016 
 
Matjaž Pogačar, koordinator lige 
Beno Rupert, predstavnik kluba-gostitelja lige 
??????, predstavnik dvojic/igralcev 
 


