
 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis Slovenija 

Ameriška ulica 8                            Ljubljana, 26. september 2022 

1000 Ljubljana 
 

 

 
 

VABILO NA OKTOBERSKI REGIJSKI SATELIT 
 

Spoštovani, 

v začetku letošnjega leta smo pričeli z organizacijo regijskih teniških turnirjev po imenu »regijski Satelit«. Prvi se 

je odvijal meseca januarja, ki se ga je udeležilo 244 tekmovalcev po vsej Sloveniji. Zadnji Satelit turnir je bil 

izveden meseca maja, ko je turnirje v petih regijah po Sloveniji obiskalo več kot 300 otrok. Nad turnirji so bili 

zelo navdušeni tako organizatorji kot tudi tekmovalci in njihovi spremljevalci.  

 

»Pri nas vidimo izjemno zadovoljstvo, otroci zelo radi nastopajo in si želijo še več takšnih turnirjev. Tudi starši 

so veseli, saj so njihovi otroci sproščeni in, če se le da, odigrajo kar nekaj tekem.« je po zaključku majskega  

turnirja dejala vodja organizacije gorenjskega regijskega Satelita na TK Radovljica, Ivona Kajdiž. 
 

 

 
 

 

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 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) 
 

 

TRETJI REGIJSKI SATELIT V SOBOTO, 15. IN NEDELJO, 16. OKTOBRA 2022 
 

Ob zaključku letošnje sezone vaše igralce vabimo, da se udeležijo Satelitov na lokaciji v vaši regiji: 
 

 

 

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«. Igralcem Satelit turnirjev, ki se 
bodo registrirali v mesecu septembru, bo registracija veljala do 4. oktobra 2023. 
 
Prijava igralca na Satelit se izvede preko spletnega obrazca, pri čemer je rok prijav in odjav v četrtek, 13. 

oktobra 2022 do 23.59. Prijavnino za turnir poravnate na dan tekmovanja na lokaciji posameznega 

turnirja. 
 

 

Za morebitna dodatna vprašanja vam ostajamo na voljo. 

Veselimo se sodelovanja in skupnih uspešnih teniških zgodb. 
 
 
 

 

Iva Sodnik, 
                                                                                   vodja nacionalnih turnirjev in lig, ITFjr, WTT, WTN 

regija organizator lokacija datum kategorije vodja tekmovanja

Jugovzhodna Slovenija TK Portovald
Topliška cesta 2c, Novo 

mesto

15./16. 

10.2022

mini, midi, maxi tenis, tenis do 

12 let, do 14 let in nad 14 let
Jiri Volt 041 557 857

TK Stražišče
Škofjeloška cesta 12, 

Stražišče, Kranj
15.10.2022 mini, midi, maxi tenis Rene Mraz 068 622 489

ŠTD Bohinj
Bohinj (povezava do 

igrišč)
16.10.2022

tenis do 12 let, do 14 let in 

nad 14 let
Peter Žnidar 051 362 390

Max Club Ljubljana
Tbilisijska ulica 54, 

Ljubljana
15.10.2022 mini, midi, maxi tenis Marko Tekavec 041 676 109

TK Z Sport
Nove Fužine 27, 

Ljubljana
15.10.2022

tenis do 12 let, do 14 let in 

nad 14 let
Luka Zalaznik 040 273 327

Obalno-kraška, Goriška TK Luka Koper
Športni park Bonifika, 

Koper
15.10.2022

mini, midi, maxi tenis, tenis do 

12 let, do 14 let in nad 14 let
Ervin Hafner 040 301 250

Podravska, Pomurska TK Branik Maribor
Kajuhova ulica 6A, 

Maribor

15./16.10.  

2022

mini, midi, maxi tenis, tenis do 

12 let, do 14 let in nad 14 let
Klemen Kokol 070 845 841

Zasavska, Posavska TK AS Litija Savska cesta 5, Litija 15.10.2022
tenis do 12 let, do 14 let in 

nad 14 let
Melita Poglajen 031 693 330

Savinjska TA Cokan
Šešče pri Preboldu 70c, 

Prebold
15.10.2022 mini, midi, maxi tenis Dejan Cokan 041 381 386

Gorenjska

Osrednjeslovenska

http://www.tzsinfosys.si/
https://forms.gle/yAQZ9aZJwp4Z6ni46

