
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Dopolnitve pravilnika in obrazložitev žreba ter igralnega načrta Ekipne 

Seniors lige Tenis Slovenije 

 

• 2. Sestava ekip za ligaška tekmovanja; V kategoriji moški se spremeni minimalno število 

prijavljenih tekmovalcev iz najmanj štiri v najmanj tri tekmovalce. V kategoriji ženske se spremeni 

minimalno število prijavljenih tekmovalk iz najmanj tri v najmanj dve tekmovalki. Za minimalno 

število tekmovalk/tekmovalcev je določeno število, s katerim je možno zagotoviti dovolj tekmovalcev 

za izvedbo posameznega srečanja.   

 

• 10.2. Odlog tekme; Dodano je pravilo, da je preloženo srečanje potrebno odigrati v roku 14 dni po 

prvotno določenem terminu, oziroma do pričetka novega rednega kroga tekmovanja. S tem 

dopolnilom se onemogoči prestavljanje srečanja za nedoločen čas. Enako velja za srečanje 

zadnjega kroga rednega dela lige.  

 

• 20. Točkovanje za lestvico TS; Točkovanje in lestvica posameznikov bodo vodene na podlagi 

sistema ITF World Tennis Number (WTN). Tekmovalci znotraj posamezne ekipe so v rednem delu 

ligaškega tekmovanja postavljeni poljubno, v play-off tekmovanju pa bodo tekmovalci rangirani in 

postavljeni na osnovi zadnjega veljavnega WTN ratinga. S tem pravilom, se bo tekmovalce za play-

off rangiralo po trenutni kvaliteti, medtem ko se za redni del ligaškega tekmovanja kapetanom dodeli 

pravica poljubne postavitve pozicij svojih tekmovalcev.   

 

• Žreb; Glede na kvaliteto prijavljenih tekmovalcev v ekipah, so bili v vsaki posamezni kategoriji 

določeni nosilci skupin. V skupini M40+ je prijavljenih 12 ekip, zato se je pri postavitvi skupin 

upoštevala regijska razporeditev vzhod/zahod. Vse ostale ekipe so bile naključno izžrebane v 

skupine A, B in C. V ženski ekipni ligi se kategoriji 20+ in 30+ združita. 

 

• Sprememba datuma začetka tekmovanja; Začetek Ekipne Seniors lige Tenis Slovenije je 

prestavljen iz ponedeljka, 9. 5. 2022 na torek, 17. 5. 2022. Temu je botroval zamik implementacije 

spletne aplikacije za organizacijo tekmovanja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazložitev igralnega načrta za posamezno kategorijo  
 

 

• M20+; V kategoriji moški 20+ sta prijavljeni zgolj dve ekipi. V tej skupini bo odigran 2-krožni Round 

Robin, in sicer srečanje doma ter v gosteh. V kolikor ekipa zmaga obe srečanji, postane zmagovalec 

kategorije. V primeru neodločenega rezultata po rednem delu tekmovanja, se finale odigra v play-off 

tekmovanju.  

 

• M30+; V kategoriji moški 30+ so prijavljene štiri ekipe. Odigrajo se tri srečanja rednega dela. V play-off 

tekmovanje napredujejo vse ekipe. Polfinalna obračuna se igrata po sistemu prvi proti četrtemu in drugi 

proti tretjemu po rednem delu tekmovanja.  

 

• M40+; V kategoriji moški 40+ je prijavljenih 12 ekip. Določene so bile štiri najmočnejše ekipe. V vsaki 

skupini se odigrajo tri srečanja rednega dela. Iz najmočnejše skupine (vzhodna skupina) v play-off 

tekmovanje napredujeta dve ekipi, medtem ko iz ostalih dveh napreduje le prvouvrščena ekipa po 

rednem delu lige. V vzhodno skupino je bila naključno izžrebana ekipa iz osrednjeslovenske regije. V 

play-off tekmovanju se bo igralo po sistemu A1:A3 in A2:A3 (to pomeni, da prvouvrščena ekipa iz 

vzhodne skupine igra proti prvouvrščeni ekipi zahodne skupine, drugouvrščena ekipa iz vzhodne 

skupine pa igra proti prvouvrščeni ekipi iz druge zahodne skupine).  

 

• M50+; V kategoriji moški 50+ je prijavljenih pet ekip. Odigra se pet srečanj, s tem da je vsako kolo ena 

ekipa prosta. V play-off tekmovanje napredujejo štiri najvišje uvrščene ekipe rednega dela in igrajo po 

sistemu prvi proti četrtouvrščenemu in drugi proti tretjeuvrščenemu. 

 

• M60+; V kategoriji moški 60+ so prijavljene tri ekipe. Vsaka ekipa odigra dva srečanja. V play-off 

tekmovanje napredujejo vse ekipe. Prvouvrščena ekipa rednega dela je neposredno uvrščena v finale 

play-off tekmovanja, medtem ko drugo in tretjeuvrščena ekipa igrata še medsebojno srečanje za mesto 

v finalu.  

 

• Ž20+&Ž30+; V kategoriji Ž20+&Ž30+ so prijavljene štiri ekipe. Odigrajo se tri srečanja rednega dela. V 

play-off tekmovanje napredujejo vse ekipe. Polfinalna obračuna se igrata po sistemu prvi proti četrtemu 

in drugi proti tretjemu po rednem delu tekmovanja.  

 

• Ž45+; V kategoriji Ž45+ so prijavljene štiri ekipe. Odigrajo se tri srečanja rednega dela. V play-off 

tekmovanje napredujejo vse ekipe. Polfinalna obračuna se igrata po sistemu prvi proti četrtemu in drugi 

proti tretjemu po rednem delu tekmovanja. 

 


