RAZPIS LIGAŠKIH TEKMOVANJ
SEZONA 2022
Tenis Slovenija razpisuje ligaška tekmovanja v teniški sezoni 2022. kot vsako leto potrebujemo prijave
ekip v ligaško tekmovanje za potrebe priprave poletnega koledarja.
Prednosti nastopanja v ligaških tekmovanjih:
- Zabeleženi so v evidenci OKS registrirani športniki
- Starejše kategorije so beležene v evidenco OKS kategorizirani športniki
- Vzpodbuja ekipni duh
- Vodenje in vzpodbujanje tekem z igrišča
- Še mnogo več,….
Nagradni sklad v 1. moški in ženski članski ligi znaša 10.000€.

1. MOŠKA TENIŠKA LIGA
V enotni prvi moški ligi lahko nastopi največ 8 ekip. Tekme se igrajo po sistemu 5 + 2. Ekipe lahko na ligaško
tekmovanje prijavijo neomejeno število igralcev z dvojno registracijo, na posamezni tekmi lahko nastopita le
dva.
Za izpeljavo ligaške tekme morajo klubi razpolagati s tremi igrišči – lahko samo pesek. Ekipe morajo v primeru,
da se tekma zaradi vremenskih pogojev (dež ipd.) ne more začeti ob predvidenem času, zagotoviti dve rezervni
igrišči v dvorani.
Prva moška članska liga se bo igrala p r e d v i d o m a v septembru 2022.
Prijavnina znaša 370,00 €.

2. MOŠKA TENIŠKA LIGA
V enotni drugi moški teniški ligi so ekipe razdeljene regijsko na Vzhod in Zahod in/ali po jakosti, odvisno od
števila prijavljenih ekip.
Redni del lige se igra po sistemu vsak z vsakim, enokrožno. Najboljše štiri ekipe ali po dve ekipi iz vsake
skupine (če se igra po skupinah) se uvrstijo v play off. Tekme se igrajo po sistemu 4 + 1.
Za izpeljavo ligaške tekme morajo klubi razpolagati z minimalno dvema igriščema - lahko samo pesek.
V letu 2022 se bo 2. moška teniška liga igrala predvidoma od maja do junija 2022.
Prijavnina znaša 320,00 €.
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1. ŽENSKA TENIŠKA LIGA
V enotni prvi ženski teniški ligi število ekip ni omejeno. Redni del lige se igra po sistemu vsak z vsakim,
enokrožno. Najboljše štiri ekipe ali po dve ekipi iz vsake skupine (če se igra po skupinah) se uvrstijo v play off.
Tekme se igrajo po sistemu 3 + 1 (tri tekme posamezno, ena tekma dvojic).
Za izpeljavo ligaške tekme morajo klubi razpolagati z dvema igriščema - lahko samo pesek. Ekipe morajo v
primeru, da se tekma zaradi vremenskih pogojev (dež ipd.) ne more začeti ob predvidenem času, zagotoviti eno
rezervno igrišče v dvorani.
Prva ženska teniška liga se bo igrala predvidoma v terminu septembra 2022.
Prijavnina znaša 200,00 €.

LIGA DO 18 LET
Ligaško tekmovanje do 18 let se igra po sistemu 3 + 2 + 2 (3 dvoboji fantje posamezno, 2 dvoboja dekleta
posamezno, 2 dvoboja mešane dvojice). Odigra se po turnirskem sistemu v enem vikendu (koncu tedna).
Za izpeljavo ligaške tekme morajo klubi razpolagati s tremi igrišči - lahko samo pesek. Zaradi slabega
vremena, itd.) se lahko tekma ali posamezni dvoboji igrajo tudi na trdi podlagi brez pravice zavrnitve igranja s
strani katerekoli ekipe. V primeru slabega vremena je domačin dolžan zagotoviti dvorano.
Liga do 18 let se bo igrala predvidoma v terminu aprila 2022.
Prijavnina znaša 125,00 €. Ekipa, ki izpade v prvem krogu plača polovično prijavnino.

LIGA DO 16 LET
Ligaško tekmovanje do 16 let se igra po sistemu 3 + 2 + 2 (3 dvoboji fantje posamezno, 2 dvoboja dekleta
posamezno, 2 dvoboja mešane dvojice). Odigra se po turnirskem sistemu v enem vikendu (koncu tedna).
Za izpeljavo ligaške tekme morajo klubi razpolagati s tremi igrišči - lahko samo pesek. Zaradi slabega
vremena, itd. se lahko tekma ali posamezni dvoboji igrajo tudi na trdi podlagi brez pravice zavrnitve igranja s
strani katerekoli ekipe. V primeru slabega vremena je domačin dolžan zagotoviti dvorano.
Liga do 16 let se bo igrala predvidoma v terminu marca 2022.
Prijavnina znaša 125,00 €. Ekipa, ki izpade v prvem krogu plača polovično prijavnino.

LIGA DO 14 LET
Liga do 14 let se igra po skupinah, ki so oblikovane regijsko in po jakosti. Redni del lige se igra po sistemu
vsak z vsakim, enokrožno. Najboljše štiri ekipe se uvrstijo v play off.
DEČKI
Liga do 14 let se pri dečkih igra po sistemu 4 + 2 (4 dvoboji posamezno in dva dvoboja dvojic).
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DEKLICE
Liga do 14 let se pri deklicah igra po sistemu 3+1 (3 dvoboji posamezno in en dvoboj dvojic)
Liga do 14 let se bo igrala predvidoma v terminu avgusta 2022.
Prijavnina znaša 150,00 €.

LIGA DO 12 LET
Liga do 12 let se igra po skupinah, ki so oblikovane regijsko in po jakosti. Redni del lige se igra po sistemu vsak
z vsakim, enokrožno. Najboljše štiri ekipe (število ekip iz posamezne skupine določi TRK ob žrebu) se uvrstijo v
play off.
Tekme se igrajo po sistemu 3 + 2 + 1 + 1 (3 dvoboji dečki posamezno, 2 dvoboja deklice
posamezno, 1 dvoboj dečki dvojice, 1 dvoboj deklice dvojice).
Združevanje ekip v sezoni 2022 je dovoljeno, ob predhodni odobritvi TRK.
Liga do 12 let se bo v sezoni 2022 igrala dva krat in sicer predvidoma v maju in oktobru.
Prijavnina znaša za posamezno obdobje znaša 150,00 €. V kolikor bodo ekipe nastopale v obeh terminih se
obračuna 1,5 prijavnine.

SKUPNE DOLOČBE
Vse ekipe od polfinala dalje prejmejo medalje.
Poimenske prijave bodo mogoče na spletu / on-line.

Rok za prijavo ekip v ligaška tekmovanja poteče 24. januarja 2022!!!
V razpisu so navedeni samo nekateri pomembni podatki. Vse ostale podrobnosti, ki bi lahko vplivale na
pravilnost prijave ekip ste dolžni preveriti v veljavnem ligaškem pravilniku.
Priloga:

- Prijavnica

Ljubljana, 23. 12. 2021

Tenis Slovenija
Žiga Ham Kacin
Vodja ligaških tekmovanj
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