
 

 

 

 

 

 

 

Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s 

sedežem v Ljubljani. Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in 

načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. 

Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi 

prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji. 

 

Tenis Slovenija 

Šmartinska cesta 152                 Ljubljana, 14. december 2021 

1000 Ljubljana 

 

 

REGIJSKI SATELIT - TENIŠKI TURNIRJI ZA IGRALCE NIŽJEGA RANGA  

 
 

1. MOTIV IN VIZIJA 
 

Na Tenis Sloveniji (TS) se želimo prilagoditi željam, potrebam in pričakovanjem naših članov, zato bomo v l.2022 

pričeli z organizirano izvedbo regijskih teniških turnirjev po imenu »regijski Satelit«. Sateliti bodo prilagojeni 

igralcem, ki ne želijo tekmovati na turnirjih nacionalnega nivoja in pri tem poskrbeli, da se bodo merili s primerljivo 

kvalitetnimi nasprotniki, se pri tem zabavali in bili časovno učinkoviti. Cilj je otrokom popestriti teniško vadbo, 

ter jih z vašo pomočjo privabiti v čim večjem številu. Turnirji bodo potekali pod vodstvom vrhovnega sodnika 

in prirejenem uradnem tekmovalnem sistemu. 

V nadaljevanju so v tekstu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki uporabljeni tudi za ženske. 

 
2. KATEGORIJE, STAROST IN TIP ŽOGE  

 
POZOR - V vseh kategorijah deklice in dečki igrajo skupaj v istem turnirju in se jih po spolu ne ločuje. 
 

Kategorija Najnižja starost Najvišja starost Tip žoge Min št. igralcev Cilj št. igralcev 

MINI TENIS 6 let 9 let rdeča 8 25 

MIDI TENIS 8 let 11 let oranžna 8 25 

MAXI TENIS  9 let 12 let zelena 8 25 

DO 12 LET 9 let 12 let trda (normalna) 8 25 

DO 14 LET 12 let 14 let trda (normalna) 8 25 

NAD 14 LET 14 let 18 let trda (normalna) 8 25 

 
Na turnir se lahko prijavijo samo igralci z UTR jakostjo od 0 do 1 ali ne-rangirani (UR) igralci.  
 
Sateliti bodo izvedeni štirikrat letno v vseh statističnih regijah istočasno – Primorska, Gorenjska, 
Osrednjeslovenska, Dolenjska, Savinjska, Koroška, Štajerska, Pomurska regija.  
Odgovorna oseba za izvedbo Satelitov je katarina.obranovic@tenis-slovenija.si. 
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3. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

3.1 Urnik in rezultati 
 

Vrhovni sodnik bo dan pred turnirjem do 10. ure objavil točen urnik, pri čemer za vse Satelite velja, v primeru 
organizacije dogodka na treh igriščih in 20 nastopajočih igralcev v vsaki kategoriji, naslednja okvirna časovnica: 
 
sobota: 

- mini tenis od 9. do 11. ure, 
- midi tenis od 11. do 13. ure, 
- maxi tenis od 13. do 16. ure, 
- U12 od 16. do 20. ure. 

 
nedelja: 

- U14 od 9. do 14. ure, 
- 14+ od 14. do 19 ure.  

 
Turnirji bodo vodeni izključno preko platforme UTR, kjer bodo objavljeni urniki ter rezultati. Slednji bodo igralcem 
v kategorijah maxi tenis, U12, U14 in 14+ šteli za UTR rating. Igralec, ki bo nastopal v omenjenih kategorijah, 
bo tako že po eni odigrani tekmi uvrščen na jakostno lestvico UTR TS. 
 

3.2 Podlaga 
 
Sateliti se morajo izvesti na teniškem igrišču, pri čemer je podlaga igrišča lahko različna. To pomeni, da lahko 
igralci v isti kategoriji tekmujejo tako na umetni travi kakor tudi pesku istočasno. Igralce na tem kvalitativnem 
nivoju to ne moti, organizatorju pa omogoča izvedbo turnirjev v večjem številu kategorij ter zaključek dogodka v 
predvidenem času.  

 
3.3  Dolžina tekem 

 
Kategoriji mini in midi tenis potekata po sistemu Round robin, na čas in sicer od 7 do 9 minut na tekmo, kar je 
odvisno od števila prijavljenih igralcev. Vsak igralec bo odigral predvidoma tri tekme. 
Turnirji v kategorijah maxi tenis, U12, U14, 14+ potekajo po turnirskem sistemu na izpadanje s tolažilnim 
turnirjem. Tekme se igrajo na en dobljeni tie-break niz s pravilom NO AD. Vsak otrok odigra minimalno dve tekmi 
in maksimalno pet tekem.  
 

4. NAČIN IN ROK PRIJAV TER ODJAV 
 
Prijava igralca na Satelit in plačilo prijavne, se izvede prek spletne platforme Universal Tennis (UTR).  
 
Za potrebe organizatorjeve priprave na turnir (darilne vrečke, medalje, diplome,…) je rok prijav in odjav zadnji 
četrtek pred turnirjem do 23.59 ure. Izjemoma se dopušča možnost pozne prijave do žreba, kar pa je odločitev 
organizatorja. Zato priporočamo in prosimo, da se igralci prijavijo do roka prijav.  
 
 
  
 

https://www.universaltennis.com/


 

 

 

 

 

 

 

5. ČLANARINA IN PRIJAVNINA ZA REGIJSKI SATELIT  
 
Igralec potrebuje biti pred prijavo na turnir registrirani član Tenis Slovenije. Cena subvencionirane članarine za 
igralce Satelit turnirjev je 15 €. Registracijo v sistemu Tzsinfosys izvede klub, ki igralca registrira pod skupino 
»Satelit tekmovalec«. 
 
Prijavnino za turnir v višini 20 € lahko igralec ali njegov zakoniti zastopnik, izvede prek platforme UTR. 
 
V kolikor se organizator odloči izvesti turnirja v kategorijah mini, midi in maxi tenis samostojno, je pobiranje 
prijavnin v organizatorjevi domeni. Prav tako v tem primeru tekmovalci ne potrebujejo biti člani TS. 
 

6. PREDLAGANI DATUMI REGIJSKIH SATELITOV 
 
Sateliti bodo izvedeni štirikrat letno v vseh regijah datumsko istočasno.  
 
Potrjeni in predlagani datumi za leto 2022: 

Datum Regija Organizator Tematika 

sobota, 22.1. Osrednjeslovenska ŠD LTA – U12, U14, 14+ 
ŠRD MAX LJ – mini, midi, maxi 

 

 Dolenjska TK Krka Otočec – mini, midi, 
maxi 

 

 Primorska TK Proten – mini, midi, maxi, 
tenis do 12 let, do 14 let in nad 
14 let 

 

 Pomurska TK Murska Sobota – mini, midi, 
maxi, tenis do 12 let, do 14 let 
in nad 14 let 

 

 Savinjska TA Cokan – mini, midi, maxi  

 Koroška  TK 96 - do 12, do 14 let  

sobota, 26.3. ali 
sobota, 16.4. 
(velika noč)  

   

maj/junij    

september/oktober    

 

Veselimo se sodelovanja in novih skupnih uspešnih teniških zgodb. 

 

Katarina Obranovič O'Dell 
                                                                        vodja nacionalnih tekmovanj, UTR in Pro tenis 

http://www.tzsinfosys.si/
https://www.universaltennis.com/

