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
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UNIVERSAL TENNIS RATING (UTR) –
USTVARJANJE PROFILA IN PLAČILO PRIJAVNINE
Spoštovani,
s 1. aprilom 2021 bodo vsa tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije vodena tako prek sistema Qualitas kot tudi
UTR, kar bo vsem tekmovalcem omogočilo brezstično plačevanje prijavnin, beleženje tekem in pridobivanje ter
izboljševanje UTR ratinga.
USTVARJANJE PROFILA
Tekmovalci, ki še nimate ustvarjenega profila, to storite v štirih preprostih korakih, in sicer:
1. obiščite spletno stran www.MyUTR.com in v desnem zgornjem desnem kotu izberite »JOIN«,

2. vpišite svoj e-mail in geslo po izbiri (geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov, od tega 1 veliko začetnico in
1 številko),

3. vpišite svoje osebne podatke in izberite »Conitnue«(v primeru, da starš ali skrbnik ustvarja profil v imenu
tekmovalca, je pomembno, da so navedeni podatki od tekmovalca in ne starša oziroma skrbnika),

4. in nato izberite »Create New Profile«

PLAČILO PRIJAVNINE
Ko je profil ustvarjen, obiščite UTR stran Tenis Slovenije in v zavihku »Events« izberite tekmovanje na katerega
se želite prijaviti in nato:
1. na strani tekmovanja izberite kategorijo, v katero se želite prijaviti, ter izberite »REGISTER«,
2. sledite navodilom in opravite plačilo prijavnine do navedenega roka prijav, plačilo prijavnine je možno
samo s kreditnimi karticami, ki omogočajo plačevanje prek spleta.
Postopek registracije oziroma plačila prijavnine je potreben za vsako kategorijo posebej (npr. posamezno,
dvojice).
V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo prek elektronske pošte pisarna@tenis-slovenija.si ali telefona
051-271-241.
Lep pozdrav,
Katarina Obranovič O'Dell,
vodja tekmovalnih sistemov

