
 

 

 
 

PRVO EKIPNO SENIORS DRŽAVNO PRVENSTVO 
 

Z veseljem sporočamo, da smo v sodelovanju s teniškima sodnicama, Anjo Regent in Laro Jerše danes 
uspešno izvedli žrebanje ekip za prvo Ekipno Seniors državno prvenstvo, ki bo zaradi deževnega 
obdobja potekalo, od petka 21. maja do nedelje 23. maja 2021, v Tenis klubu Zsport na peščenih igriščih pod 
balonoma. Žreb in razpored srečanj med ekipami, Vam pošiljamo v priponki. 

 
 

Žrebe in razpored lahko najdete objavljene v excellovih datotekah na desni strani 
zaslona. 

 
Po zelo dolgem obdobju, bo izvedba Ekipnega Seniors državnega prvenstva eden izmed prvih rekreativnih in 
družabnih športnih dogodkov. Glede na vse omejitve, ki nas še spremljajo, morajo imeti igralke in igralci 
za možnost igranja na Ekipnem Seniors državnem prvenstvu, potrdilo o izvedenem cepljenju proti virusu 
Covid - 19 ali veljavno potrdilo o prebolelosti z virusom Covid-19 ali pa opravljen negativni test na virus 
Covid-19. 

Od tega ponedeljka, 17.5. naprej pa že velja, da je veljavnost negativnega testa na virus Covid - 19 za 
udeležence športnih tekmovanj podaljšana iz 48 ur na 72 ur. Dovoljena pa je tudi udeležba gledalcev na 
turnirju, do največ 50 oseb, ki pa morajo enako, kot igralke in igralci izpolnjevati t.i. PCT pogoje. 
S strani Tenis Slovenije (TS) bodo na Ekipnem Seniors državnem prvenstvu nudili možnost 
brezplačnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi (HAGT), ki bo za vse igralke in igralce organizirano v petek 
21.5. med 10.30 uro in 17. uro ter v soboto 22.5., med 8.30 uro in 12. uro. 

 
Še vedno pa velja, da bomo v soboto 22. maja ob 17. uri med vsemi prijavljenimi in prisotnimi rekreativnimi 
igralkami in igralci izžrebali glavni nagradi: 

nagradni bon za izžrebano ekipo v vrednosti 1.000 Eur za celotno teniško opremo, ki je v redni in 
akcijski ponudbi trgovine Loparji.si. Nagrado je omogočil glavni sponzor državnega prvenstva, 
podjetje Aktiva skupina. 
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štiri vstopnice za ogled ATP Finals mastersa 2021, ki bo letos prvič potekal v Torinu, ki jih izžrebani ekipi 
podarja Tenis Slovenija. 

 


