
 

 

 
 

 

 

Podatki o tekmovanju – Factsheet 
 

PODATKI O ORGANIZATORJU 

Ime kluba  Naslov kluba  

 
Klicna št. 
države 

Klicna št. 
mesta 

Številka  

Telefon    
www.teniska-zveza.si/turnirji 

Fax    
 

SPLOŠNE INFORMACIJE 

Navodila v zvezi s Covid-19  
Sledite vsakodnevnim novim informacijam 
pisarne TS na spletni strani glede ukrepov 
proti epidemiji. 
 

Dovoljenje za policijsko uro: 
http://www.teniska-zveza.si/covid19/ 

 Prisotnost gledalcev in spremljevalcev na tekmovanjih ni dovoljena. 

Možnost ogleda v živo prek spleta da                  ne Povezava: 

 

URADNE OSEBE 

 Ime  Priimek Telefon Kraj E-pošta 

Vodja tekmovanja, 
pooblaščenec 
Covid-19 

     

Vrhovni sodnik      

    
Vse morebitne pozne prijave in pozne odjave je potrebno 
sporočiti na elektronski naslov vrhovnega sodnika. 

Glavni sodniki      

      

      

Medicinsko osebje  
Kontaktna št.  Zdravstveni dom Kontaktna št. 

   

 

ŽREBI IN VPISNA LISTA 

 Vpis do Žrebna lista Kvalif. mest Pričetek Predviden zaključek 

Kvalifikacije 
posamezno M      

http://www.teniska-zveza.si/covid19/
http://www.teniska-zveza.si/covid19/


 

 

 
 

 

Kvalifikacije 
posamezno Ž 

     

Glavni turnir 
posamezno M      

Glavni turnir 
posamezno Ž      

Glavni turnir dvojice      

 

IGRALNI POGOJI 

Igrišča, tekme 

Podlaga 
 
 

Kvalifikac. 
Št. 
 

Gl. turnir št. 
 
 

Sistem tekem 
 

Žoge 

Proizvajalec, tip 
 
 

Kv./menjava 
 
 

Št. Žog 
 
 

Gl.t. / 
menjava 
 

Št. Žog 
 

Obvestila za igralce 

Oglasna table, mesto 
 

Uradna ura, mesto 
 

Klicanje tekem 
 

 

USLUGE ZA IGRALCE 

Napenjanje loparjev 

Kontaktna oseba 
 

Cena (lastne strune) 
 

Kontaktna št. 
 

 Ime hotela Oddaljenost od kluba Cena Kontaktna št. 

Hoteli 
    

    

 



 

 

 
 

 

DENARNI SKLAD, TOČKOVANJE 

Denarni sklad 

Skupno v EUR 
 

Gostoljublje Plačilo   

Blagajnik (pisarna) 

Ime blagajnika in kontaktna št. 
 

Izplačilo se vrši (kje) 
 

Odprto od-do 
 

 1. kolo 2. kolo Četrtfinale Polfinale Finalist Zmagovalec 

Glavni 
turnir p. 

Rang 1 
(€) 

      

Rang 2 
(€) 

      

Točke       

Kvalif. p. 

Točke  
65-128 33-64 17-32 

 
Finalist 
 

Zmagovalec 
 

  
1. kolo 
 

2. kolo 
 

Polfinale 
 

Finalist 
 

Zmagovalec 
 

Glavni 
turnir d. 

Denar (za par)      

Točke  (za igralca)      

 

PRIJAVNINA 

Prijavnina 

Kvalifikacije Glavni turnir Dvojice 

 
  

TZS ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo, škodo, poškodbo, ki bi se lahko zgodila neposredno ali posredno zaradi udeležbe na 
tekmovanju pod okriljem TZS. Poleg tega TZS ne prevzema nobene odgovornosti za (1) tehnične težave, (2) elektronske ali človeške 
napake, ki se lahko pojavijo pri organiziranju tekmovanja, (3) kakršnekoli poškodbe ali poškodbe osebe ali premoženja, neposredno ali 
posredno, delno ali v celoti povzročene zaradi sodelovanja na tekmovanju pod okriljem TZS. 
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