
 

 

 

 

 

 
 

 
Tenis Slovenija 
Ameriška ulica 8                                      Ljubljana, 9. maj 2022 
1000 Ljubljana 
 
 

VABILO NA MAJSKI REGIJSKI SATELIT 
 

Spoštovani, 

v začetku letošnjega leta smo pričeli z organizirano izvedbo regijskih teniških turnirjev po imenu »regijski Satelit«. 
Prvi so se meseca januarja odvijali v šestih statističnih regijah po Sloveniji in privabili kar 244 igralcev in igralk. 
Nad prvimi turnirji so bili navdušeni tako udeleženci in njihovi starši kot tudi organizatorji: 
 

»Ta satelit je zadeva, ki je manjkala slovenskemu tenisu. Je del sestavljanke, ki obogati 
celotno sliko v popularizaciji slovenskega tenisa. Gre za hiter turnir, ki je končan v dveh 
urah. To je všeč predvsem staršem, otroci pa vseeno veliko igrajo. Ni nepotrebnega 
čakanja, ves čas smo vrteli glasbo in zato so domov vsi odhajali zadovoljni. Ves čas 
smo vrteli tudi glasbo, poskrbeli pa smo tudi za varno okolje,,” je dejal organizator 
Marko Tekavec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sateliti so prilagojeni igralcem, ki ne želijo tekmovati na turnirjih nacionalnega nivoja. Poskrbijo, da se igralci 
merijo s primerljivo kvalitetnimi nasprotniki, se pri tem zabavajo in so časovno učinkoviti. Cilj je otrokom 
popestriti teniško vadbo, ter jih z vašo pomočjo privabiti v čim večjem številu. Turnirji potekajo pod 
vodstvom vrhovnega sodnika in prirejenem uradnem tekmovalnem sistemu. 
 
Turnirji, na katere se lahko prijavijo samo igralci z UTR jakostjo od 0 do 1 ali ne-rangirani (UR) igralci, se odvijajo 
v šestih kategorijah, pri čemer velja, da deklice in dečki igrajo skupaj v istem turnirju in se jih po spolu ne ločuje. 
 

Kategorija Najnižja starost Najvišja starost Tip žoge 
MINI TENIS 6 let 9 let rdeča 
MIDI TENIS 8 let 11 let oranžna 
MAXI TENIS  9 let 12 let zelena 
DO 12 LET 9 let 12 let trda (normalna) 
DO 14 LET 12 let 14 let trda (normalna) 
NAD 14 LET 14 let 18 let trda (normalna) 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGI REGIJSK SATELIT V SOBOTO, 14. maja 2022  
 

V spomladanskem času vaše igralce vabimo, da se udeležijo Satelitov na lokaciji v vaši regiji: 
 

Regija Organizator Kategorije Prijave Vodja turnirja 
Dolenjska TK Kočevje Mini, midi, maxi tenis UTR Ivan Struna 031-857-

536 
GFTA Sevnica Tenis do 12 let, do 14 

let in nad 14 let 
UTR Gregor Ficko 040-453-

625 
Gorenjska TK Radovljica 

 
Mini, midi, maxi tenis UTR Ivona Kajdiž 031-463-

525 
TK Stražišče Tenis do 12 let, do 14 

let in nad 14 let 
UTR Rene Mraz 068-622-

489 
Osrednjeslovenska Trunk d.o.o. Mini, midi, maxi tenis UTR Urban Trunk 041-733-

573 
TK Maja Matevžič Tenis do 12 let, do 14 

let in nad 14 let 
UTR Maja Matevžič 041-766-

761 
Podravska, 
pomurska 

TK Slovenska 
Bistrica 

Mini, midi, maxi tenis 
Tenis do 12 let, do 14 let 
in nad 14 let 

UTR Marko Rak 051-622-
825 

Primorska, goriška in 
notranjska 

TC Izola Mini, midi, maxi tenis 
Tenis do 12 let, do 14 let 
in nad 14 let 

UTR Lara Okički 031-272-
299 

 
Igralci kategorij maxi tenis, tenis do 12, do 14 in nad 14 let potrebujejo biti pred prijavo na turnir registrirani člani 
Tenis Slovenije. Cena subvencionirane članarine za igralce Satelit turnirjev je 15 €. Registracijo v sistemu 
Tzsinfosys izvede klub, ki igralca registrira pod skupino »Satelit tekmovalec«. 
Prijava igralca na Satelit in plačilo prijavne, se izvede prek spletne platforme Universal Tennis (UTR), pri čemer 
je rok prijav in odjav zadnji četrtek pred turnirjem do 23.59 ure. 
 

Podrobne informacije o sami organizaciji, sistemu turnirjev in podobno si lahko preberete na tej povezavi. 

Za morebitna dodatna vprašanja pa vam ostajamo na voljo. 

Veselimo se sodelovanja in skupnih uspešnih teniških zgodb. 
 

 

Katarina Obranovič O'Dell, 
                                                                              vodja nacionalnih turnirjev, UTR in Pro tenis 


