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3. PRAVILNIK TENIŠKIH LIG TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE  

 
3.1. SPLOŠNO 

Ta pravila določajo način igranja ligaškega tekmovanja TZS. 

Podroben koledar ligaškega tekmovanja pripravi tekmovalno-registracijska komisija TZS in ga objavi na 
spletnih straneh TZS. Sprejeti koledar se lahko spremeni le v primeru interesa TZS (nepredvideni 
reprezentančni nastopi, TV prenos). Tekmovanje vodi tekmovalno-registracijska komisija TZS oz. od 
tekmovalno-registracijske komisije TZS pooblaščena oseba, objavljena na spletni strani TZS. Vse tekme 
se odigrajo po pravilih teniških lig TZS, pravilih teniških turnirjev TZS in pravilih tenisa TZS. Tekme 
organizira gostitelj oz. prvo imenovana ekipa po razporedu tekmovanja. Po dogovoru med kluboma je 
lahko gostitelj organizator tekme v gosteh. V nadaljnjem besedilu pomeni: 

- ligaško tekmovanje – vsa teniška ligaška srečanja v vseh kategorijah, 
- liga – posamezna liga v eni kategoriji (npr. liga do 14 let), 
- srečanje - ligaško srečanje dveh ekip, 
- tekma – tekma dveh posameznikov ali dvojic na ligaškem srečanju, 
- tekmovalec – igralec tekme 
- TRK – Tekmovalno registracijska komisija TZS. 

V ligaškem tekmovanju se v različnih starostnih kategorijah igra: 

Pet tekem posamezno in dve tekmi dvojic    5+2 1. moška liga   

Štiri tekme posamezno in ena tekma dvojic 
      

   4+1       2. moška liga 
 

Štiri tekme posamezno in dve tekmi dvojic    4+2  liga do 14 let – dečki 
 

Tri tekme posamezno in ena tekma dvojic                                    3+1 ženska liga in liga do 14 let - 
deklice 

Tri tekme dečki posamezno, dve tekmi deklice 
posamezno, ena tekma dečki dvojice, ena tekma 
deklice dvojice 

  3+2+1+1
  

 
liga do 12 let 
 

Tri tekme fantje posamezno, dve tekmi dekleta 
posamezno, dve tekmi mešane dvojice  

  3+2+2  liga do 16 let  
(ekipno tekmovanje) 

Tri tekme fantje posamezno, dve tekmi dekleta 
posamezno, dve tekmi mešane dvojice  

  3+2+2  liga do 18 let  
(ekipno tekmovanje) 

 

Zgornji sistem igranja velja za poletni ciklus tekmovanj, TRK lahko v zimskem obdobju razpiše tudi 
prilagojen oz. skrajšan sistem. 

3.2. PRAVICA NASTOPA 

Starostne omejitve tekmovalcev v ligaških ekipah so enake kot pri posamičnih tekmovanjih (glej 
Pravilnik teniških tekmovanj 2.1.7., odstavek c). 

http://www.teniska-zveza.si/o_tzs/tzslo/
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Pravico igranja v ligaškem tekmovanju imajo klubi in tekmovalci, ki: 

- so registrirani pri TZS, 
- so za ligo pravočasno prijavljeni, 
- imajo plačano prijavnino za ligo in obveznosti v zvezi z registracijo tekmovalcev ter kluba, 
- niso suspendirani, 
- klubi, ki imajo na razpolago dovolj veliko število primernih igrišč. 

3.3. IGRIŠČA 

Za izpeljavo ligaškega srečanja morajo klubi razpolagati z: 

lige 5+2, 3+2+1+1, 3+2+2 3 igrišča*** (2) 
lige 4+1, 4+2, 3+1 2 igrišči *** 

Poleg igrišč morajo imeti klubi za izvedbo ligaškega srečanja še garderobo s straniščem in tuši (ločeno 
za gostujočo in domačo ekipo). V kolikor je uporabna le ena garderoba, jo uporabi gostujoča ekipa. 

Pogoj števila igrišč za izvedbo polfinala Play off-a – glej 3.6.2. RAZIGRAVANJE – Play off oz. Play out 

OPOMBA: 

*** Lahko samo pesek, granulat, umetna trava - podlage, ki omogočajo drsenje. V primeru igranja v 
dvorani (zaradi slabega vremena, itd.) se lahko srečanje ali posamezne tekme igrajo tudi na trdi podlagi 
brez pravice zavrnitve igranja s strani katerekoli ekipe. Za morebitno ligo v zimskem času pravilo *** ne 
velja. 

Ekipe, ki nastopajo v 1. moški in 1. ženski članski ligi, morajo v primeru, da se tekma zaradi vremenskih 
pogojev (dež ipd.) ne more začeti ob predvidenem času, zagotoviti: 

- 1. moška članska liga: dve rezervni igrišči v dvorani, 
- 1. ženska članska liga: eno rezervno igrišče v dvorani. 

Če ob predvidenem času zaradi vremenskih pogojev začetek ligaškega srečanja ni možen, lahko 
vrhovni sodnik začetek srečanja v dvorani prestavi najkasneje do 12. ure. Če se kapetana obeh ekip 
strinjata ali pa, če je očitno, da se srečanje na zunanjih igriščih do 12. ure ne more začeti, se srečanje v 
dvorani lahko začne pred 12. uro oz. takoj, ko je to mogoče. 

Registracijo igrišč, na katerih se bo ligaško tekmovanje igralo, pred tekmovanjem po potrebi opravi TRK. 

Organizator ligaškega srečanja (domačin) je dolžan zagotoviti uradno uro in oglasno desko, v času 
srečanja pa poskrbeti za urejevanje igrišč (škropljenje, popravilo in nastavitev mreže ipd.) ter izobesiti 
slovensko zastavo. 

V primeru, da pogoji te točke niso izpolnjeni, se gostujoča ekipa lahko pritoži, vrhovni sodnik pa mora v 
vsakem primeru neizpolnjevanje pogojev vpisati v zapisnik. Če neizpolnjevanje pogojev po mnenju 
vrhovnega sodnika ne vpliva na rezultat srečanja, se le ta odigra, TRK pa lahko domačina kaznuje po 
skrajšanem postopku disciplinskega pravilnika. V kolikor vrhovni sodnik oceni, da bi neizpolnjeni pogoji 
lahko vplivali na končni rezultat, se srečanje ne odigra in se srečanje registrira v korist gostujoče ekipe. 
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3.4. ZDRAVNIŠKA SLUŽBA 

Za zdravniško službo mora poskrbeti vsak klub zase. 

3.5. SESTAVA EKIP IN PRAVICE IGRANJA 

 
LIGA 

1. 
MOŠKA 

2. 
MOŠKA 

1. 
ŽENSKA 

DO 18. 
LET 

DO 16. 
LET 

14 LET 
M IN Ž 

DO 12 
LET 

MAX. ŠT. 
PRIJAVLJENIH 
TEKMOVALCEV 

16 16 16 16 16 16 16 

MAX. ŠT. 
TEKMOVALCEV 
NA 
POSAMEZNEM 
SREČANJU 

12 12 8 12 12 8 12 

Tekmovalci morajo biti v ekipah prijavljeni po vrstnem redu uradnih jakostnih lestvic ATP, WTA, ITF 
WTT, ITF, TE, TZS, za razpisano starostno kategorijo na zaključni dan določen v razpisu. Pri tem veljajo 
po vrsti najprej mednarodne jakostne lestvice, šele nato lestvica TZS (upoštevaje del Pravilnika o 
rangiranju TZS, ki razvršča tekmovalce v mednarodni in nacionalni del). Nerangirane domače 
tekmovalce klub razporedi v poljubnem vrstnem redu za rangiranimi. Na mednarodnih lestvicah 
nerangirane tujce se lahko uvrsti poljubno pred, med ali za tekmovalce z domače jakostne lestvice (glej 
tudi točko 3.5.2., poglavje Tujec v ekipi) pod pogojem, da so nerangirani tudi na slovenskih jakostnih 
lestvicah. Igralec se smatra, da je na mednarodnih lestvicah nerangiran, če je na njih slabši od: 

ITF WWT moški - 800. mesta, 
ITF WWT ženske - 500. mesta, 

ITF fantje in dekleta do vključno 300. mesta, 
TE fantje in dekleta do vključno 50. mesta. 

Če ekipe v članskih ligah prijavijo tekmovalce, ki zadnje leto nastopajo v kategoriji do 14 let in niso 
uvrščeni na članskih jakostnih lestvicah, jih morajo uvrstiti na zadnja mesta v ekipi, vendar lahko vsaka 
ekipa prijavi največ dva taka tekmovalca. 

Vrstni red tekmovalcev znotraj ekipe se po objavi sestave ekip ne more več menjati in velja tudi za Play 
off oz. Play out. Naknadne prijave tekmovalcev niso dovoljene. 

Ligaška tekmovanja so časovno ločena, tako da lahko tekmovalci nastopajo za različne klube v vseh 
ligaških tekmovanjih, v katerih imajo glede na svojo starost pravico nastopa. 

3.5.1. TEKMOVALCI Z DVOJNO REGISTRACIJO in TUJCI 

Na podlagi pravila o dvojnih registracij, lahko klubi za ligaško tekmovanje prijavijo tekmovalce, ki so 
sicer registrirani za drugi klub. Pri tem morajo dobiti dovoljenje tekmovalčevega matičnega kluba. 
Bossmanovo pravilo določa, da imajo vsi tekmovalci, ki prihajajo iz območja EU, enake možnosti 
nastopa, kot ga imajo domači tekmovalci in se jih zato ne tretira kot tujce. V kolikor so registrirani in 
uvrščeni na lestvici drugih držav članic EU, se smatrajo kot tekmovalci z dvojno registracijo. TK so 
dolžni ob prijavi tekmovalcev predložiti potrdilo o registraciji nacionalne panožne zveze iz katere 



 4 

prihajajo. Vsi ti tekmovalci se morajo registrirati za TK, za katerega bodo v ligaškem tekmovanju 
nastopali.  

Tekmovalec, ki ima najmanj šest mesecev pred iztekom prijavnega roka za ligo, v Sloveniji prijavljeno 
stalno prebivališče, kar dokaže z ustreznim potrdilom upravnega organa in da v Sloveniji tudi dejansko 
biva, se ne smatra kot tujec. 

Po sklepu tekmovalno registracijske komisije TZS je dovoljeno število dvojnih registracij in tujcev 
sledeče:  

1. Moška članska liga – ekipa lahko prijavi neomejeno število tekmovalcev z dvojno registracijo, na 
posameznem srečanju pa lahko nastopita le dva.  
Ekipa lahko prijavi enega tujca, ki lahko nastopi na vsakem ligaškem srečanju. Le ta lahko igra izključno 
v primeru, če na srečanju ne igrata dva tekmovalca z dvojno registracijo in to isti tekmovalec s tem 
statusom tako v tekmi posameznikov kot v tekmi dvojic.  
Na vsakem posameznem srečanju lahko nastopita le dva tekmovalca, ki nista člana matičnega kluba in 
imata status dvojne registracije ali tujca.  

1. Ženska liga, 2. Moška liga, liga 14 (m in ž), liga 12 – klub lahko za ligo prijavi največ dva 
tekmovalca z dvojno registracijo in enega tujca.  
V ligaških tekmovanjih, ki se igrajo po sistemu 3+1 (3 tekme posamezno, ena tekma dvojic), 4+1, 4+2 in   
3+2+1+1, lahko na posameznem ligaškem srečanju nastopi le en tekmovalec, ki ni član matičnega 
kluba (tekmovalec z dvojno registracijo ali tujec) in to isti tekmovalec s tem statusom tako v tekmi 
posameznikov kot v tekmi dvojic.  

Liga 16 in 18: klub lahko za ligo prijavi največ dva tekmovalca z dvojno registracijo in enega tujca. Na 
posameznem ligaškem srečanju lahko nastopi le en tekmovalec, ki ni član matičnega kluba (tekmovalec 
z dvojno registracijo ali tujec) in to isti tekmovalec s tem statusom tako v tekmi posameznikov kot v 
tekmi dvojic. 

Združitev dveh klubov je dovoljena le s soglasjem TRK. 

Ob prijavi tekmovalca z dvojno registracijo mora klub v pisarno TZS obvezno poslati dovoljenje 
matičnega kluba, sicer se prijava ne upošteva.   

Tujci, ki so na lestvici ATP 801. ali slabši in imajo na lestvici TZS le točke iz ligaškega tekmovanja 
tekočega leta (število turnirjev pa 0), se upoštevajo kot nerangirani tekmovalci in se kot nerangirani tudi 
postavijo, vendar ne na 1. in 2. mesto v 1. in 2. moški ligi in ne na 1. mesto v 1. ženski ligi). 

Ekipa lahko prijavi samo tiste tujce, ki so registrirani pri TZS. Ekipa za registracijo tujca pošlje 
registracijski komisiji TZS vse potrebne dokumente (kot je navedeno v registracijskem pravilniku) in 
njegovo pisno soglasje za nastop za dotični klub. Tujec se mora na tekmi izkazati s potnim listom ali 
drugim uradnim dokumentom s sliko, če to zahteva vrhovni sodnik. 

Klubi v 1. moški članski ligi lahko tujce, kateri so uvrščeni na mednarodni lestvici ATP, uvrstijo le na prvi 
dve mesti (deski). 
Klubi v 1. ženski članski ligi lahko tujke uvrščene na mednarodni lestvici WTA, uvrstijo le na prvo mesto 
(desko). 
Pri ostalih ligah tovrstnih omejitev ni. 
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V Play off-u ali Play out-u lahko nastopijo tudi tisti na ligaško tekmovanje prijavljeni tujci, ki v rednem 
delu niso igrali. 

3.6. SISTEM LIGAŠKEGA TEKMOVANJA 

TRK ima pravico sistem ligaškega tekmovanja prilagajati glede na število prijavljenih ekip. Ligaško 
tekmovanje je razdeljeno na redni del in finalni del t.i. Play off in Play out: 

3.6.1. REDNI DEL – igra se lahko enokrožno po sistemu RR ali turnirski sistem 

ČLANI a) 1. moška liga - 8 ekip, RR - dve skupini 

ČLANI 
b) 2. moška liga – v primeru 7 ekip ali manj RR enokrožni sistem. V primeru 8 ekip ali 

več RR – dve skupini. Ekipe so razdeljene regijsko na vzhod in zahod  

ČLANI 
c) 3. moška liga – v primeru 7 ekip ali manj RR enokrožni sistem. V primeru 8 ekip ali 

več RR – dve skupini. Ekipe so razdeljene regijsko na vzhod in zahod 

ČLANICE 1. ženska liga – turnirski sistem 

LIGA DO 14 
LET DEČKI              RR - ekipe so razdeljene po skupinah regijsko in/ali po jakosti 

LIGA DO 14 
LET 

DEKLICE 
             RR - ekipe so razdeljene po skupinah regijsko in/ali po jakosti 

LIGA DO 12 
LET              RR - ekipe so razdeljene po skupinah regijsko in/ali po jakosti 

LIGA DO 16 
LET              Turnirski sistem. V primeru večjega števila sodelujočih ekip enokrožni RR  

LIGA DO 18 
LET              Turnirski sistem. V primeru večjega števila sodelujočih ekip enokrožni RR  

Nosilci skupin določijo glede na seštevek točk najbolje uvrščenih tekmovalcev posamezne ekipe iz 
jakostne lestvice TZS. V seštevek točk se upošteva toliko tekmovalcev, kolikor tekem posamezno se v 
določeni ligi igra.  

V 1. ženski članski ligi se nosilce postavi glede na uvrstitev ekipe v preteklem letu. V primeru prostih 
mest nosilcev, se upošteva pravilo iz zgornjega odstavka (3.6.1., 1. odstavek)   

3.6.2. RAZIGRAVANJE – Play off oz. Play out 

Izbira domačina finalnega srečanja Play off-a: 
Domačina finala Play off-a določi vodja ligaškega tekmovanja na podlagi razpisa, ki se zaključi pet dni 
ali manj, če razmere tega ne dovoljujejo (urnik tekem, …), pred pričetkom finalnega srečanja. Pogoji za 
organizacijo: 

- primerno število teniških igrišč glede na zvrst lige, 
- sodniški stroški,  
- ½ stroška hrane za tekmovalce in strokovno vodstvo udeležencev finalnega srečanja. 
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Tenis Slovenija za Play off vseh ligaških tekmovanj zagotovi: 

- medalje, 
- žoge, 
- darilne vrečke za vse udeležence ½ finalnih srečanj (organizator priskrbi sadje za v vrečko), 
- ½ stroška hrane in pijače za vse udeležence polfinalnih in finalnih srečanj,  
- uradnega fotografa za finalno srečanje (dolžina je stvar odločitve marketinga).   

ČLANI 

1. moška liga – po odigranem RR sistemu dveh skupin rednega dela, se neposredno v polfinale 
Play off-a uvrstita samo zmagovalni ekipi, ki sta tudi domačina srečanja. Drugi in tretjeuvrščeni 
ekipi (križno) igrata za drugi mesti v polfinalu Play off-a. Zmagovalec srečanja A2/B3 s 
prvouvrščeno ekipo iz skupine B, zmagovalec srečanja B2/A3 pa s prvouvrščeno ekipo iz 
skupine A.  
Finalno srečanje Play off-a se igra na podlagi določila iz prvega odstavka člena 3.6.2.   
Zadnje uvrščeni ekipi igrata Play out za obstanek v prvi ligi, pri čemer poraženec prvo ligo 
zapusti.  

2. moška liga  

- V primeru sedmih ekip ali manj se igra enokrožni RR. V 1. moško ligo se uvrsti prvo 
uvrščena ekipa. 

- V primeru 8 ekip ali več, se po odigranem RR v obeh skupinah rednega dela, v Play off 
uvrstijo prve štiri uvrščene ekipe obeh skupin. Prvo uvrščena ekipa iz skupine A igra z 
drugo uvrščeno ekipo iz skupine B in prvo uvrščena ekipa iz skupine B igra z drugo 
uvrščeno ekipo iz skupine A.  
Domačina polfinalnega Play off-a sta prvo uvrščeni ekipi skupine A in skupine B.   
Finalno srečanje Play off-a se igra na podlagi določila iz prvega odstavka člena 3.6.2.   
Prvo uvrščena ekipa Play off-a se uvrsti v 1. moško ligo. 
Preostale ekipe za ostala mesta ne razigravajo.  
 

1. ženska liga – po odigranem RR sistemu dveh skupin rednega dela, se neposredno v 
polfinale Play off-a uvrstita samo zmagovalni ekipi, ki sta tudi domačina srečanja. Drugi in 
tretjeuvrščeni ekipi (križno) igrata za drugi mesti v polfinalu Play off-a. Zmagovalec srečanja 
A2/B3 s prvouvrščeno ekipo iz skupine B, zmagovalec srečanja B2/A3 pa s prvouvrščeno ekipo 
iz skupine A.  
Finalno srečanje Play off-a se igra na podlagi določila iz prvega odstavka člena 3.6.2.   
Zadnje uvrščeni ekipi igrata Play out za obstanek v prvi ligi, pri čemer poraženec prvo ligo 
zapusti.  

 
LIGA DO 12 LET 
Po končanem rednem delu lige, se v Play off uvrstijo štiri ekipe.   
V kolikor so ekipe v rednem delu lige razdeljene v samo dve skupini, se v Play off uvrstita prvouvrščeni 
ekipi iz obeh skupin.  
V kolikor so ekipe v rednem delu lige razdeljene v tri skupine, se v Play off uvrstijo prvouvrščene ekipe 
skupin in drugo uvrščena ekipa najmočnejše skupine. Najmočnejšo skupino določi TRK.  
V kolikor so ekipe v rednem delu lige razdeljene v štiri skupine, se v Play off uvrstijo vse štiri 
prvouvrščene ekipe skupin.  
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Izbira lokacije: 
Polfinale Play off-a se igra na eni izmed lokacij v polfinale uvrščenih klubov, ki ima primerno 
infrastrukturo za organizacijo le tega. Pogoj za izvedbo je šest teniških igrišč in primerna pripadajoča 
infrastruktura. Izbiro organizatorja polfinala Play off-a pravočasno izvede TRK na podlagi predhodnega 
razpisa. V primeru, da nobeden izmed klubov pogojev ne izpolnjuje, TRK določi nevtralno prizorišče, 
katerega strošek organizacije krije TZS.   
Izbira domačina finala Play off-a je določena v 1. odstavku točke 3.6.2. 
 
Sistem igranja: 
Polfinale Play off-a med seboj igrata prva in četrta ter druga in tretja ekipa, po seštevku točk iz veljavne 
jakostne lestvice TZS. Vrstni red ekip določi vrhovni sodnik na dan Play off-a, upoštevaje seštevek točk 
prvih štirih prijavljenih in prisotnih tekmovalcev. Zmagovalni ekipi polfinalnih srečanj igrata za 1. mesto, 
tekma za 3. mesto se ne igra.  
 
LIGA DO 14 LET 
Po končanem rednem delu lige, se v Play off uvrstijo štiri ekipe.   
V kolikor so ekipe v rednem delu lige razdeljene v samo dve skupini, se v Play off uvrstita prvouvrščeni 
ekipi iz obeh skupin.  
V kolikor so ekipe v rednem delu lige razdeljene v tri skupine, se v Play off uvrstijo prvouvrščene ekipe 
skupin in drugo uvrščena ekipa najmočnejše skupine. Najmočnejšo skupino določi TRK.  
V kolikor so ekipe v rednem delu lige razdeljene v štiri skupine, se v Play off uvrstijo vse štiri 
prvouvrščene ekipe skupin.  
 
Izbira lokacije: 
Polfinale Play off-a se igra na eni izmed lokacij v polfinale uvrščenih klubov, ki ima primerno 
infrastrukturo za organizacijo le tega. Pogoj za izvedbo so štiri teniška igrišča in primerna pripadajoča 
infrastruktura. Izbiro organizatorja polfinala Play off-a pravočasno izvede TRK na podlagi predhodnega 
razpisa. V primeru, da nobeden izmed klubov pogojev ne izpolnjuje, TRK določi nevtralno prizorišče, 
katerega strošek organizacije krije TZS.   
Izbira domačina finala Play off-a je določena v 1. odstavku točke 3.6.2. 
 
Sistem igranja: 
Polfinale Play off-a med seboj igrata prva in četrta ter druga in tretja ekipa, po seštevku točk iz veljavne 
jakostne lestvice TZS. Vrstni red ekip določi vrhovni sodnik na dan Play off-a, upoštevaje seštevek točk 
prvih štirih prijavljenih in prisotnih tekmovalcev. Zmagovalni ekipi polfinalnih srečanj igrata za 1. mesto, 
tekma za 3. mesto se ne igra.  
 

3.7. MARKETING TZS (obvestilo organizatorjem min. 14 dni pred tekmovanjem) 

Za potrebe marketinških aktivnosti, si TZS pridržuje pravico do prostora za reklamne oglase na 
centralnem igrišču prizorišča ligaškega srečanja in sicer: 

  Redni del Play off 
sodniški stol  • 
nosilec mreže • • 
reklamni pano 5*1m do 5 kom •  
reklamni valj za žoge   
dve strani v biltenu tekmovanja   
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3.8. TOČKOVANJE  

Za ekipno zmago v ligaškem srečanju prejme ekipa tri (3) »velike« TOČKE. V primeru neodločenega 
rezultata, ekipa za zmago prejme dve (2) »veliki« TOČKI, za poraz pa eno (1) »veliko« TOČKO (za 
določanje zmagovalca oz. poraženca v primeru neodločenega rezultata glej zadnji odstavek). Za vsako 
zmago v tekmi posameznikov ali dvojic v ligaškem srečanju prejme ekipa eno »malo« točko. V ligaškem 
tekmovanju je bolje uvrščena tista ekipa, ki ima večje število »velikih« TOČK. Ligaško srečanje zmaga 
tista ekipa, ki osvoji večje število »majhnih« točk. Če po končanem ligaškem tekmovanju dve ali več 
ekip zbereta enako število »velikih« TOČK, se vrstni red določi po naslednjih kriterijih: 

a) večji seštevek »velikih« TOČK na medsebojnih srečanjih; 

b) večja razlika med (po vrsti) »malimi« točkami, nizi, igrami na medsebojnih srečanjih; 

c) večja razlika med (po vrsti) »malimi« točkami, nizi, igrami na vseh srečanjih lige. 

Pri določanju vrstnega reda po kriterijih b) in c) se upoštevajo le ekipe, ki ob primerjanju še niso bile 
izločene po prejšnjih kriterijih. 

Kriteriji za določitev zmagovalne ekipe v primeru neodločenega rezultata (lige po sistemu 3+1 in 4+2): 

a) ekipa, ki je osvojila več nizov, 

b) v primeru enakega števila nizov, ekipa, ki je osvojila več iger, 

c) v primeru, da sta ekipi po kriteriju a) in b) enaki, je zmagala ekipa, pri kateri je zmagal prvo postavljeni 
igralec v zapisniku ligaškega srečanja. 

3.8.1. TOČKOVANJE SREČANJ, KI SE IGRAJO PO SISTEMU 5+2 

Zmaga z rezultatom 7:0 in 6:1 prinese zmagovalni ekipi 3 točke. Zmaga z rezultatom 5:2 prinese ekipi 2 
točki.  Zmaga z rezultatom 4:3 prinese zmagovalni ekipi 2 točki in poraženi ekipi 1 točko. 

3.9. PREHOD IZ LIGE V LIGO (velja le za 1. moško člansko ligo, drugje prehodov ni) 

Glej točko 3.6.2. 

V primeru, če se ena od ekip, ki ima pravico sodelovanja v določeni stopnji ligaškega tekmovanja, na 
ligaško tekmovanje ne prijavi ali predčasno izstopi, se na njeno mesto uvrsti drugo uvrščena ekipa iz 
nižjega ligaškega tekmovanja. V primeru ne prijave dveh ekip, se na njeno mesto uvrsti ekipa, ki je iz 
dotične lige izpadla (poražena ekipa Play out-a).  

3.10. IGRALNI ČAS, VRSTNI RED IGRANJA TEKEM POSAMEZNIKOV 

Začetek srečanj je ob 10.00 uri oziroma kot je to določeno v žrebu posamezne lige, ki je objavljen na 
spletni strani TS. Izjemoma se srečanje lahko prične tudi ob drugem času, vendar le ob dogovoru ekip 
in vrhovnega sodnika ter ob vednosti vodje ligaških tekmovanj, ki je objavljen na spletni strani TS.   
Za morebiten prepozen prihod tekmovalec na ligaško srečanje je odgovoren vsak posamezni klub zase 
razen, če kapetan dokaže, da obstajajo okoliščine, ki izključujejo tovrstno odgovornost, kot so 

http://www.teniska-zveza.si/lige/
http://www.teniska-zveza.si/o_tzs/tzslo/
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elementarne nesreče - potres, poplave itd. Okvara avtomobila, prometni zastoji itd. tovrstne 
odgovornosti ne izključujejo. 

3.11. DOLŽINA TEKEM 

Vse tekme posameznikov se igrajo dva dobljena tie-break niza z odločilno podaljšano igro do 10 (t.i. 
match tie-break) v primeru tretjega niza. 

Vsi tekme dvojic se igrajo dva dobljena tie-break niza pa po pravilu NO AD, z odločilno podaljšano igro 
do 10 (t.i. match tie-break) v primeru tretjega niza. 

Izjema je redni del lige do 12 let, kjer se tako igra posameznikov kakor dvojic igra dva dobljena 
skrajšana niza do 4, z odločilno podaljšano igro do 10 (t.i. match tie-break) v primeru tretjega niza.  

Play off lige do 12 let se igra po istih pravilih kot vse ostale lige (glej točko 3.11., 1. in 2. odstavek).    

3.12. POSTOPEK IZPELJAVE LIGAŠKEGA SREČANJA 

Za potrebe ogrevanja mora domača ekipa gostujoči zagotoviti dve primerni rabljeni žogi na posamični 
tekma (iste znamke in tip kot na tekmi) ter eno uro pred začetkom ligaškega srečanja igrišča za 
ogrevanje, in sicer dve igrišči v primeru istočasnega igranja srečanja na šestih igriščih oziroma eno 
igrišče v primeru istočasnega igranja tekme na dveh ali treh igriščih. 

Vrhovni sodnik ligaškega srečanja in kapetan domače ekipe morata biti na prizorišču vsaj eno uro pred 
začetkom srečanja, da preverita vse tehnične pogoje za igranje srečanja. Vrhovni sodnik mora v 
primeru potrebe od organizatorja srečanja zahtevati odpravo pomanjkljivosti. V primeru, da organizator 
igrišč ne uredi do ure, ki je predvidena za začetek prvega srečanja, domača ekipa lahko srečanje izgubi. 
Nepravilnosti in odstopanja od Pravilnika teniških lig, mora vrhovni sodnik zapisati v zapisnik tekme, kar 
avtomatično pomeni disciplinski postopek proti domačinu. 

Vsi predvideni glavni sodniki za sojenje na stolu, morajo biti na prizorišču vsaj 30 minut pred začetkom 
srečanja.  

3.12.1. IZVEDBA PROTOKOLA LIGAŠKEGA SREČANJA  

Najmanj 15 minut pred pričetkom srečanja morata kapetana ekip pisno na obrazcu »prijava ekipe« 
prijaviti na ligaško tekmovanje prijavljene in prisotne tekmovalce. Seznam prijavljenih tekmovalcev je 
objavljen na spletni strani TZS pod zavihkom Lige. Maksimalno število tekmovalcev, ki lahko igrajo na 
posameznem ligaškem srečanju, je objavljeno v točki 3.5. tega dokumenta. Sestavo ekip s tekmovalci, 
ki bodo nastopili na srečanju, prijavita vrhovnemu sodniku (pri tem morajo biti obvezno vsi prijavljeni 
tekmovalci tudi prisotni in morajo na zahtevo vrhovnega sodnika pokazati veljaven osebni dokument s 
sliko). Na prijavnici prijava ekip kapetana označita tekmovalce, ki bodo igrali tekme posamezno, 
tekmovalce za tekme dvojice pa prijavita po tekmaih posameznikov. Število tujcev in tekmovalcev z 
dvojno registracijo, ki lahko igrajo na ligaškem srečanju, je navedeno v točki 3.5.1. tega pravilnika. 

Domačin ima pravico izbire igrišč za posamezne tekme, kar pa mora napisati na obrazcu »prijava 
ekipe«. Kapetana obeh ekip v obrazec vpišeta tudi osebo, ki bo opravljala vlogo trenerja. Ta oseba je 
lahko na vseh tekmaih ligaške tekme le ena (v primeru, da trener iz opravičljivega razloga ne more 
opravljati svoje funkcije med ligaško tekmo ali do njenega konca, ga lahko nadomesti eden od za 
ligaško tekmo prijavljenih tekmovalcev ali kapetan ekipe). 
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V primeru, da ene od ekip 15 minut pred predvidenim pričetkom tekme ni na prizorišču (ob času prijave 
ekipe vrhovnemu sodniku) ali ekipa ni kompletna (nima dovolj tekmovalcev), se srečanje prične brez 
manjkajočega (manjkajočih) tekmovalca. Pri dvojicah se manjkajoči igralec avtomatično združi z najvišje 
postavljenim tekmovalcem.   

Vrhovni sodnik preveri dokumente in izpolni zapisnik ligaške tekme (obrazec TZS/07). Za tem se vsi 
prisotni tekmovalci posamezne ekipe postavijo vis-a-vis na servisni črti centralnega igrišča. Vrhovni 
sodnik pokliče poimensko vse prijavljene tekmovalce – najprej tekmovalce gostujoče, nato pa še 
tekmovalce domače ekipe. Zatem se moštvi pozdravita s stiskom rok in izmenjata eventuelna darila 
(zastavice ipd.). Po pozdravu vrhovni sodnik skladno s pravilnikom napove začetne tekme po igriščih. 

Sistem 5+2 

Srečanja po sistemu 5+2 se (načeloma) igrajo na treh igriščih in sicer tako, da z igranjem tekmaev 
najprej pričnejo tekmovalci na 1., 3. in 5. poziciji (deski), za njimi pa igrata tekmovalca na 2. in 4. poziciji 
(deski). 

Pri igranju tekem posameznikov v dveh krogih se igra drugi krog na istih igriščih kot prvi. Tekmi drugega 
kroga (2. in 4. tekmovalec) se igrata takoj po zaključku vsake posamezne tekme prvega kroga (1.,3. in 
5. tekmovalec). Vrstni red igranja tekem drugega kroga je naslednji: 

- če domačin izbira igrišča za svoje tekmovalce - po želji domačina takoj po zaključku tekem 
prvega kroga,  

- če domačin ne izbira igrišč za svoje tekmovalce - na prvem prostem igrišču igra igralec na 2. 
poziciji (deski), na drugem prostem igrišču pa igralec na 4. poziciji (deski). 

V primeru igranja na dveh igriščih, z igranjem pričneta tekmovalca na 1. in 3. poziciji, sledita tekmovalca 
na 2. in 4. poziciji in nato še tekmovalca na 5. poziciji. 

Sistem 4+1 in 4+2 

Srečanja po sistemu 4+1 in 4+2 se načeloma igra na dveh igriščih in sicer tako, da z igranjem tekem 
najprej začneta tekmovalca na 2. in 4. poziciji (deski), za njima pa igrata tekmovalca na 1. in 3. poziciji 
(deski). 

Pri igranju tekem posameznikov v dveh krogih se igra drugi krog na istih igriščih kot prvi. Tekmi drugega 
kroga (1. in 3. tekmovalec ) se igrata takoj po zaključku vsake posamezne tekme prvega kroga (2. in 4. 
tekmovalec). Vrstni red igranja tekem drugega kroga je naslednji: 

- če domačin izbira igrišča za svoje tekmovalce - po želji domačina takoj po zaključku tekem 
prvega kroga,  

- če domačin ne izbira igrišč za svoje tekmovalce - na istem igrišču igrajo 1. in 2. ter 3. in 4. 
tekmovalec. 

Sistem 3+1 

Srečanja po sistemu 3+1 se (načeloma) igrajo na dveh igriščih in sicer tako, da z igranjem tekem najprej 
začneta tekmovalca na 1. in 3. poziciji (deski), za njima pa tekmovalec na 2. poziciji (deski). 
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Pri igranju tekem posameznikov v dveh krogih se igra drugi krog na istih igriščih kot prvi. Tekma 
drugega kroga (tekmovalec na 2. poziciji) se igra takoj po zaključku posamezne tekme prvega kroga 
(tekmovalca na 1. in 3. poziciji). Vrstni red igranja tekem drugega kroga je naslednji: 

- če domačin izbira igrišča za svoje tekmovalce - po želji domačina takoj po zaključku dotične 
tekme prvega kroga,  

- če domačin ne izbira igrišč za svoje tekmovalce - tekmovalec na 2. poziciji igra na prvem 
prostem igrišču. 

Prijavo dvojic kapetana oddata vrhovnemu sodniku najpozneje 15 minut po koncu zadnje tekme 
posameznikov na istem prijavnem obrazcu »prijava ekipe« na katerem sta oddala prijavo za tekme 
posameznikov. V ta namen vrhovni sodnik kapetanoma prijavna obrazca vrne. Za igranje dvojic lahko 
kapetana izbereta le med tekmovalci, ki sta jih prijavila pred začetkom ligaškega srečanja, pod pogojem, 
da le-ti na ligaškem srečanju do tedaj niso bili diskvalificirani zaradi prekrškov vedenja ali predaje 
tekmaa v igri posameznikov. Igra dvojic se mora pričeti najkasneje eno uro po zadnje končani tekmi 
posameznikov. 

V primeru dovolj velikega števila igrišč in sodnikov ter ob predhodnem soglasju obeh ekip ter TRK, se 
lahko vsi tekmai določenega ligaškega srečanja začnejo ob istem času. 

Domača ekipa ima pravico izbire igrišča, na katerih bodo igrali njeni tekmovalci, kar mora kapetan 
najaviti ob prijavi ekipe na obrazcu »prijava ekipe«. 

Ligaško srečanje mora biti odigrano v enem dnevu brez prekinitev, razen v primeru višje sile. 

Vrstni red dvojic (5+2, 4+2) 

Tekmovalci, ki jih kapetan ekipe prijavi za igranje dvojic, imajo po vrstnem redu sestave ekip točke od 1 
do 5 (prvi igralec 1, zadnji 5). Seštevek točk obeh tekmovalcev v dvojici določi vrstni red dvojic ekipe. 
Tekmovalca z najnižjim seštevkom točk igrata na 1. deski, itd. V primeru enakega seštevka točk dveh 
dvojic je višje postavljena dvojica z tekmovalcem, ki je postavljen na višje mesto v ekipi (npr. dvojice a 
1+5 b 2+4, katerih seštevek je 6, igrajo po vrstnem redu: na 1. deski a (zaradi 1. tekmovalca), na drugi 
deski b (zaradi 2. tekmovalca). Pri tem ni važna ne uvrstitev tekmovalcev na ATP/WTA/ITF WWT, ITF, 
TE lestvicah in ne starost tekmovalcev. 

Vrstni red dvojic liga 16 in 18 (3+2+2) 

Vrstni red dvojic se določi : 

Seštevek točk vrstnega reda prijavljenih tekmovalcev v ligaškem zapisniku, nižji seštevek je prva 
dvojica, ki igra na prvi poziciji (deski). Najvišje postavljeni tekmovalec, po sestavi ekip, ki je prijavljen v 
dvojice se mu dodeli številko 1, drugi najvišje postavljeni tekmovalec po sestavi ekip, ki je za dvojice 
prijavljen, se mu dodeli številko 2. Enako je pri dekletih. V primeru, če igrata najvišje postavljeni 
tekmovalec in druga najvišje postavljena tekmovalka v dvojicah skupaj in obratno, uporabimo sledeče 
kriterije: 

- seštevek mest na jakostni lestvici TZS do 16 in 18 let, dvojica z nižjim seštevkom je višje 
postavljena dvojica. V primeru, da v obeh dvojicah eden nima mesta na lestvici do 16 in 18 let, 
na prvi poziciji (deski) igra dvojica, kjer je tekmovalka ali tekmovalec z najvišjim mestom na 
lestvici do 16 in 18 let, 



 12 

- seštevek točk jakostne lestvice TZS do 16 in 18 let. Dvojica, ki ima višji seštevek točk igra na 
prvi poziciji (deski). V primeru, da ena tekmovalka ali tekmovalec nima mesta na lestvici do 16 
in 18 let, je ta dvojica avtomatično na drugi poziciji (deski). V primeru, če v obeh dvojicah eden 
nima mesta na lestvici do 16 in 18 let, na prvi poziciji (deski) igra dvojica, kjer je tekmovalka ali 
tekmovalec z večjim številom točk na lestvici do 16 in 18 let, 

- žreb. 

Igralec, ki se je pred ali med igranjem tekme posameznikov poškodoval in predal ali pa je bil na tem 
tekmi diskvalificiran zaradi prekrškov vedenja (ne zaradi zavlačevanja), na tekmi dvojic ne sme 
nastopiti. Če ekipa na začetku ligaškega srečanja prijavi samo tolikšno število tekmovalcev, kolikor je 
tekmovalcev posameznikov (velja za ligo 4+2), potem se poškodovani igralec za igro dvojic avtomatično 
združi (prijavi) z najviše postavljenim tekmovalcem, ki je igral tekmo posameznikov in ni poškodovan; če 
se med igranjem tekme posameznikov na ligaškem srečanju, na kateri ekipa prijavi samo tolikšno 
število tekmovalcev, kolikor je tekem posameznikov, poškodujeta dva tekmovalca, se avtomatično 
združita (prijavita) z najvišje postavljenima tekmovalcema, ki sta igrala tekma posameznikov in nista 
poškodovana (v primeru igranja tekme po sistemu 5+2 to pomeni, da se bo odigrala samo en tekma 
dvojic, v primeru igranja po sistemu 4+2 pa to pomeni, da se tekma dvojic ne bosta igrala - nasprotna 
ekipa zmaga v teh dveh tekmah). 

Če ekipa na srečanju nima predpisanega in s tem zadovoljivega števila tekmovalcev, le ta srečanje 
odigra s pravočasno prispelimi tekmovalci. Prav tako se ne glede na število tekmovalcev, odigrajo vse 
izvedljive tekme dvojic.  

Dolžnost vrhovnega sodnika je, da preveri pravilnost postavitve tekmovalcev obeh ekip. Pravilnost 
postavitve nasprotne ekipe morata pred začetkom tekme preveriti tudi kapetana in na morebitno napako 
takoj opozoriti vrhovnega sodnika. TRK na račun napačne postavitve ne bo obravnavala nobene 
pritožbe. Izjema je le v primeru, ko kapetan opozori na napako v postavitvi nasprotne ekipe (kar mora 
biti vpisano v zapisnik), pa ta vseeno igra v napačnem vrstnem redu. V kolikor kapetan ene od ekip 
dvomi v identiteto katerega od nasprotnih tekmovalcev, mu mora vrhovni sodnik omogočiti pregled 
njegovega osebnega dokumenta. 

3.13. GLEDALCI 

Organizator mora nadzorovati gledalce in njihovo obnašanje. Na prizorišče ligaškega srečanja ne sme 
spustiti več gledalcev, kot jih je sposobna prevzeti okolica igrišč. Nekulturno in nešportno navijanje 
gledalcev ni dovoljeno. Po potrebi lahko vrhovni sodnik srečanje prekine in jo nadaljuje brez gledalcev. 
Za prvi prekršek gledalcev jim vrhovni sodnik javno izreče opozorilo, v vseh naslednjih primerih pa 
kaznuje tekmovalca ekipe, katere gledalci kršijo red, rezultatsko v skladu s postopki kaznovanja za 
prekrške vedenja (opomin, kazenska točka, kazenska igra, kazenska igra ali diskvalifikacija itd.). 
Organizator odgovarja za obnašanje navijačev svoje ekipe, vodja gostujoče ekipe pa za svoje. V 
primeru izgredov položaj obravnava TRK, ki lahko izključi iz lige ekipo, katere navijači so povzročili 
izgred. 

3.14. KAPETANI, TRENERJI, URADNE OSEBE 

Vsako ligaško ekipo poleg tekmovalcev sestavljajo še:  

kapetan:   opravlja organizacijska opravila v zvezi z ligaškim srečanjem (sedi na igrišču)  
trener:   na ligaškem srečanju svetuje tekmovalcem, ki igrajo tekme (sedi na igrišču). 
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Pri vsaki izmed ekip lahko na igrišču sedi samo ena oseba, ki je na obrazcu »prijava ekipe« zavedena 
kot kapetan ali trener, pri čemer mora biti član in imeti veljavno licenco trenerske organizacije za tekoče 
leto. Tej osebi je dovoljeno zapuščati klop ali prihajati nanjo le ob menjavi strani. V primeru, da vrhovni 
sodnik zaradi kakršnegakoli vzroka kapetana ali trenerja izključi ali pa le-ta iz objektivnih razlogov ne 
more več opravljati svojih nalog (igranje tekme, zdravje …), ju lahko zamenja le eden od sodelujočih 
tekmovalcev, ki je bil na dan srečanja prisoten na razglasitvi.  

Kapetan domače ekipe je odgovoren vrhovnemu sodniku za organizacijo srečanja. 

Uradne osebe na vsakem ligaškem srečanju so vsi tekmovalci, kapetana in trenerja. Vsi ti so odgovorni 
za vse postopke svoje ekipe in za potek celotnega srečanja. Uradne osebe so tudi vsi sodniki ligaškega 
srečanja. Funkcije uradne osebe na ligaškem srečanju ne more opravljati oseba, ki je disciplinsko 
kaznovana s strani uradnih organov TZS. Proti prijavljenim uradnim osebam ukrepajo disciplinski organi 
TZS. 

1.15. OBLAČILA URADNIH OSEB 

Člani ekipe morajo biti za časa predstavitve obeh ekip oblečeni skladno (najmanj enotne majice). Pri 
igranju tekem so tekmovalci lahko oblečeni po lastni želji. V primeru neenotnih oblačil na posameznem 
srečanju se ekipa kaznuje s štirimi kazenskimi točkami po ceniku TZS. 

TZS v ligaškem tekmovanju dovoljuje na oblačilih nekoliko večje oznake in sicer: 

- TRENERKA, BREZROKAVNIK, MAJICA - na rokavih, prsih, hrbtu, itd. – ni omejitev. Znak ali 
napis pokrovitelja ligaškega tekmovanja ali svoje ekipe je brez omejitve velikosti. 

- KRATKE HLAČE, POKRIVALO, TRAKOVI  - Znak ali napis pokrovitelja ligaškega tekmovanja 
ali svoje ekipe je brez omejitve velikosti. 

Tekmovalci na svojih oblačilih ali opremi ne smejo nositi oznak (znakov, napisov, emblemov, simbolov, 
itd.) drugih teniških tekmovanj ali teniških zvez. 

3.16. ŽOGE 

Vsaka ekipa ob prijavi na ligaško tekmovanje izbere uradno žogo, s katero bo igrala vsa domača ligaška 
srečanja, upoštevajoč določila o igralnih žogah TZS. Seznam igralnih žog za tekoče leto je objavljen na 
spletni strani TZS. Žoge za srečanje priskrbi domačin.  

V primeru, če domača ekipa na ligaškem srečanju nima žog, ki ustrezajo določilom o igralnih žogah 
TZS, mora vrhovni sodnik preprečiti igranje srečanja z napačno žogo, s čemer domača ekipa 
avtomatično srečanje izgubi.  
Če domača ekipa na ligaškem srečanju nima žog, ki jih je ob prijavi na ligaško tekmovanje izbrala za 
igranje domačih srečanj, ima pa druge žoge, ki sicer ustrezajo določilom o igralnih žogah TZS, gostje 
lahko igranje odklonijo, s čemer domača ekipa avtomatično srečanje izgubi. 
Domačin je vsem delegiranim prisotnim sodnikom dolžan plačati obveznosti v skladu s cenikom TZS 
kot, da se je srečanje odigralo. 
 
Vse tekme razen Play off-a 1. moške in 1. ženske članske lige (glej spodnji odstavek), se igrajo s tremi 
novimi žogami. V ligi do 12. let se lahko dvojice igrajo z ohranjenimi rabljenimi žogami. Oceno žog 
opravi sodnik. 
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V Play off-u 1. moške in 1. ženske članske lige je na tekmah posamezno menjava žog na 11 in 13 
gemov (zagotovi TS). Pri dvojicah menjav žog ni.  

3.17. PREKINITEV SREČANJA ALI TEKME 

Vrhovni sodnik lahko srečanje ali tekmo prekine zaradi teme, dežja ali drugih okoliščin. Srečanje ali 
tekma se nadaljuje takoj, ko je to možno. V primeru dežja se mora srečanje ali tekma dokončati tudi v 
dvorani (ne glede na vrsto podlage), v primeru mraka pa dokonča pod lučmi (če domačin to možnost 
ima). V obeh primerih (dež, luči) o nadaljevanju odloča vrhovni sodnik. Vrhovni sodnik se ne odloči za 
nadaljevanje v dvorani ali pod lučmi le v primeru neustreznih igralnih pogojev - neustrezna dvorana, 
slaba svetloba, nizka temperatura ... 

V opisanih razmerah je dolžnost vrhovnega sodnika, da naredi vse, kar je v dani situaciji mogoče, da se 
srečanje dokonča v istem dnevu, pri tem pa upošteva minimalne pogoje po tem pravilniku za 
dokončanje srečanja. 

Za začetek ligaškega srečanja velja prvi servis v prvi igri prve tekme. Če se srečanje ne more 
nadaljevati še v dnevu prekinitve, vrhovni sodnik sporazumno s kapetanoma določi termin nadaljevanja 
in o tem takoj obvesti vodjo ligaškega tekmovanja. V primeru, da sporazuma o terminu nadaljevanja ni 
mogoče doseči, se srečanje dokonča v prvem prostem rezervnem terminu. V primeru zasedenosti 
rezervnih terminov datum določi TRK. 

V primeru incidenta prekine posamično tekmo glavni sodnik v sodelovanju z vrhovnim, v primeru večjih 
incidentov pa vrhovni sodnik celotno srečanje. Uradne osebe domače ekipe so v tem primeru dolžne 
omogočiti varen odhod gostujoči ekipi in sodnikom. 

Vrhovni sodnik mora vse sporne zadeve vpisati v zapisnik ligaške tekme. Ob predlogu za disciplinsko 
prijavo mora navesti razlog in kratko razlago prekrška. 

Prekinjeno srečanje se rezultatsko nadaljuje točno tam, kjer je bila prekinjena - to pomeni, da se 
nadaljuje, kot da prekinitve ni bilo. V primeru, da tekmovalec ene od ekip v času nadaljevanja zboli, kar 
dokaže z zdravniškim potrdilom, tekmo izgubi. V tem primeru se to ne šteje kot predana tekma brez 
razloga. 

3.18. PRELOŽITEV SREČANJA 

Preložitev srečanja je možno le v primeru višje sile (dež, naravne nesreče itd.) in v primeru 
reprezentančnih nastopov. Klub v dogovoru s kapetanom slovenskih reprezentanc lahko v primeru 
reprezentančnega nastopa vsaj enega od tekmovalcev svoje ekipe zaprosi za preložitev posameznih 
srečanj, vendar pa mora to storiti vsaj sedem dni pred prvotno določenim terminom srečanja, v 
elektronski obliki na naslov TRK in na naslov nasprotne ekipe - velja datum poslanega e-maila. 

O vseh morebitnih prestavitvah je za odobritev potrebno kontaktirati vodjo ligaškega tekmovanja, ki je 
objavljen na spletni strani TZS. 

Na preloženem srečanju lahko igrajo samo tisti tekmovalci, ki so imeli pravico nastopa v prvotno 
določenem datumu za srečanje, razen če so po tem terminu to pravico zaradi disciplinskih prekrškov 
izgubili. 

3.19. PREDAJA SREČANJA ali POSAMEZNE TEKME 

http://www.teniska-zveza.si/o_tzs/tzslo/
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Za prvo ne igranje srečanja (predaja) v ligaškem tekmovanju (v rednem delu, Play off-u ali Play out-u), 
se klub avtomatično kaznuje z denarno kaznijo v višini polovice prijavnine za ligaško tekmovanje v 
tekočem letu. Za drugo ne odigrano srečanje se kazen podvoji, po tretje ne odigrano srečanje pa se 
ekipa izključi iz ligaškega tekmovanja in v naslednjem letu ekipa nima pravice do prijave v ligaško 
tekmovanje. Po preteku enoletne izključitve se ekipa lahko prijavi v najnižji rang ligaškega tekmovanja. 

Neupravičena predaja tekme v ligaškem srečanju ni dovoljena in pomeni poraz ekipe z 0:7, 0:5 oziroma 
0:4, odvzem treh (3) »velikih« TOČK v končnem vrstnem redu in denarno kazen v višini četrtine 
prijavnine za ligaško tekmovanje v tekočem letu. 

3.20. PRITOŽBE 

Kapetan in trener ekipe sta osebi, ki se lahko na ligaškem srečanju pritožita in to: 

- glavnemu sodniku glede vprašanj dejstev (to stori trener). Vrhovni sodnik lahko spremeni 
odločitev glavnega sodnika glede vprašanja dejstev le v primeru, če je bil ob spornem dogodku 
prisoten, 

- vrhovnemu sodniku o vprašanju pravil. Odločitev vrhovnega sodnika je dokončna. 

Pritožbe na organe TZS obravnava disciplinski pravilnik. 

Na ponovljenem srečanju lahko nastopijo samo tisti tekmovalci, ki so imeli pravico nastopa na 
razveljavljeni tekmi (prijavljeni na prijavnem obrazcu razveljavljenega srečanja – »prijava ekipe«). V tem 
primeru kapetana lahko ponovno poljubno izbirata med vsemi na prijavnem obrazcu (»prijava ekipe«) 
prijavljenimi (nekaznovanimi) tekmovalci. 

3.21. REGISTRACIJA SREČANJA 

Tekmo, na katero ni bilo pritožb, TRK registrira z doseženim rezultatom. Ekipa, ki se želi pritožiti na 
rezultat in/ali organizacijo ligaške tekme, mora to napisati v zapisnik ligaške tekme takoj po koncu 
ligaške tekme. Pri tekmah, na katere so bile vložene pritožbe, se z registracijo rezultata počaka do 
pravnomočnosti sklepa. 

3.22. DISCIPLINSKE DOLOČBE 

Obravnava jih disciplinski pravilnik TZS, razen kazni, ki jih povzročijo neodigrana srečanja ali tekme. 

3.23. VRHOVNI SODNIK, GLAVNI SODNIKI, NADZORNIKI 

Vrhovne in glavne sodnike za ligaško tekmovanje določi IO sodniške organizacije, potrdi pa jih TRK. 
Pravice in dolžnosti vrhovnega sodnika na ligaškem srečanju: 

- varuje marketinške interese TZS na ligaškem tekmovanju, 
- odloča o odigranju/neodigranju ligaškega srečanja, 
- kapetanoma izroči prazna prijavna obrazca (»prijava ekipe«) za prijavo ekipe, 
- sprejme prijave in preverja pravilnost postavitve tekmovalcev, 
- preveri prisotnost prijavljenih tekmovalcev, 
- preverja osebne dokumente tekmovalcev in kapetanov, če je to potrebno, 
- dokončno odloča o vprašanjih pravil, 
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- lahko spremeni odločitev glavnega sodnika glede vprašanja dejstev, vendar le v primeru, če je 
bil ob spornem dogodku prisoten na igrišču, 

- odloča o prekinitvah in nadaljevanjih srečanj in/ali tekem, 
- postavlja in odstavlja glavne sodnike za tekme, 
- kaznuje tekmovalce zaradi nešportnega obnašanja po disciplinskem pravilniku, 
- v zapisniku tekme mora pod POROČILO, OPOMBE na kratko opisati potek srečanja in ostale 

morebitne dogodke na ligaškem srečanju. V kolikor je bilo srečanje prekinjeno mora navesti 
vzroke prekinitve in morebiten datum nadaljevanja srečanja. V primeru, da srečanje ni bilo 
odigrano pa mora obvezno vpisati razlog in predviden ali med kapetanoma dogovorjen rezervni 
termin igranja srečanja, 

- v dnevu srečanja mora vnesti rezultate v on-line aplikacijo, po e-pošti pa poslati  morebitne 
prekrške disciplinskemu sodniku. 

TRK lahko za posamezna pomembna srečanja določi nadzornike, katerih naloga je poročanje o 
organizaciji in poteku srečanja. Nalogo nadzornika lahko opravljajo člani TRK ali predstavnik ligaškega 
tekmovanja ali druga oseba, ki jo imenuje TRK. Stroške nadzornika plača TZS. 

3.24. PRIJAVNINA 

Prijavnina za ligaško tekmovanje je navedena v ceniku dejavnosti TZS, ki je objavljen na spletni strani 
TZS. Prijavnina se plača skupaj s prijavo ekipe na tekmovanje. V ligah, ki se igrajo po turnirskem 
sistemu in ki izpadejo v prvem krogu, plačajo polovično prijavnino.  

3.25. SOJENJE 

V ligaškem tekmovanju je obvezno sojenje vseh tekem v Play off-u 1. moške članske lige s sodniki na 
stolu (določi jih IO SO TZS), v vseh ostalih ligah pa je na tekmah prisoten samo vrhovni sodnik. 

3.25.1. STROŠKI SOJENJA 

Stroške ligaških srečanj nosi gostitelj srečanja. Stroški so priprava igrišča, žoge in sodniki, čigar stroški 
storitev so objavljeni v ceniku TZS. 

V primeru, če se ligaško srečanje zaradi višje sile ne odigra, so sodniki, ki so že prišli na prizorišče 
upravičeni do povrnitve potnih stroškov ter polovične dnevnice. 

3.26. DENARNI SKLAD IN NAGRADE 

Tenis Slovenija najuspešnejše nagrajuje po naslednjem sistemu:  
 
10.000 € denarni nagradni sklad in delitev za 1. moško in 1. žensko člansko ligo:  

- v primeru 1. ranga je nagradni sklad 10.000 €, od tega 6.000 € za 1. moško člansko ligo in 
4.000 € za 1. žensko člansko ligo. DDV je v zneske vključen, 

- v primeru 2. ranga je nagradni sklad 6.000 €, od tega 3.300 € za 1. moško člansko ligo in 
2.700 € za 1. žensko člansko ligo. DDV je v zneske vključen. 

Pogoji za 1. rang: 
- število sodelujočih ekip mora biti 8, 
- obvezen nastop prvih treh tekmovalcev/-k članske jakostne lestvice na minimalno enem 

srečanju kateregakoli ligaškega srečanja (lahko v rednem delu ali Play off-u).  



 17 

Tabela: Porazdelitev nagradnega sklada za 1. rang 10.000 € bruto: 

1. moška članska liga 

1. mesto 3.000 € 
2. mesto 1.600 € 
3.-4. mesto 700 € 
3.-4. mesto 700 € 

 6.000 € 

1. ženska članska liga 

1. mesto 2.000 € 
2. mesto 1.000 € 
3.-4. mesto 500 € 
3.-4. mesto 500 € 

 4.000 € 

Tabela 2: Porazdelitev nagradnega sklada za 2. rang 6.000 € bruto: 

1. moška članska liga 

1. mesto 1.800 € 
2. mesto 800 € 
3.-4. mesto 350 € 
3.-4. mesto 350 € 

 3.300 € 

1. ženska članska liga 

1. mesto 1.500 € 
2. mesto 700 € 
3.-4. mesto 250 € 
3.-4. mesto 250 € 

 2.700 € 

Vsi člani ekipe v vseh ligah vseh kategorij, uvrščene od 1. do 3.-4. mesta, prejmejo s strani TS medalje. 

Ekipi, ki v ligi preda več kot 10 % tekem (posamezno in v dvojicah), se morebitna denarna nagrada 
zmanjša za 50%. Ekipi, ki v ligi preda več kot 15 % tekem (posamezno in v dvojicah), se morebitna 
denarna nagrada zmanjša za 100 %. 

 

3.27. JAVLJANJE REZULTATOV 

Rezultate morajo vrhovni sodniki objaviti na spletnih straneh TZS, v istem dnevu ligaškega srečanja.  
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3.28  JAVLJANJE DISCIPLINSKIH PREKRŠKOV 

Zbirni zapisnik prekrškov za vsako tekmo (tudi če ni bilo izrečenih prekrškov) mora vrhovni sodnik 
poslati: 

v roku 12 ur končani tekmi v primeru diskvalifikacije na tekmi takoj 
                    po e-pošti:                     po e-pošti: 
        info@tenis-slovenija.si              jurejerkic@ymail.com 
                      
E-POŠTNI NASLOVI   
info@tenis-slovenija.si   
pipanba@gmail.com   
jurejerkic@ymail.com   

   

3.29. ZAKLJUČEK 

Razlaga navedenega pravilnika je v pristojnosti tekmovalno-registracijske komisije TZS. 

 

Ljubljana, junij 2020                                                                                    Teniška zveza Slovenije 
                                                                         Tekmovalno-registracijska komisija 
                                                                                               Predsednik 
                                                                                              Primož Starc  
 


