
 

 

 

 

 

PROGRAM IN PRAVILA NA SENIORS DRŽAVNEM PRVENSTVU TENIS 

SLOVENIJE (TS) 

 

1. Seniors državno prvenstvo v tenisu v kategorijah posamezno in v kategorijah dvojic za 

igralke in igralce bo potekalo v organizaciji Tenis Slovenije in Tenis kluba Zsport v 

ŠRC Nove Fužine (Nove Fužine 27), neposredno ob Zaloški cesti, nasproti gostilne 

Jurman, na šestih peščenih teniških igriščih pod balonoma.  

2. V moški kategoriji posamezno bo organiziranih 6. starostnih kategorij (do 30 let, do 40 

let, do 50 let , do 60 let , do 70 let  in nad 70 let). 

3. V ženski kategoriji posamezno bosta organizirani 2. starostni kategoriji (do 50 let in nad 

50 let).  

4. V ženski in moški kategoriji dvojic bosta organizirani dve starostni kategoriji (do 50 let 

in nad 50 let).  

5. Ker si želimo, da bi se turnirja in druženja udeležilo večje število rekreativnih igralk in 

igralcev, bomo v kategorijah posamezno in v kategorijah dvojic organizirali enotno 

starostno kategorijo Tenis Slovenija (TS), ki je namenjena udeležbi na turnirju za vse 

rekreativne igralke in igralce, ki s tovrstnimi tekmovanji še nimajo izkušenj oziroma so 

se do sedaj turnirja pod okriljem Tenis Slovenije udeležili samo enkrat. Vsekakor pa za 

udeležbo, tudi glede kakovosti igralke, igralca oziroma dvojice, v tej enotni starostni 

kategoriji TS odločata organizator Seniors državnega prvenstva in vrhovni sodnik na 

Seniors državnem prvenstvu. 

6. Na državno prvenstvo se lahko prijavijo igralke in igralci tenisa, ki od leta 2021 niso 

registrirani kot tekmovalci oziroma tekmovalke pri Tenis Sloveniji oziroma se od leta 

2021 niso udeležili mednarodnega članskega tekmovanja ali članskega tekmovanja v 

kategoriji posamezno, ki je potekal pod okriljem Tenis Slovenije. Izjema za to pravilo 

velja za Seniors igralke in igralce, ki so se zaradi ukrepov pri omejevanju igranja tenisa, 

kateri so bili povezani s Korona virusom, registrirali kot tekmovalci in udeležili članskih 

tekmovanj v članski kategoriji, v obdobju od 13. novembra 2020 do 14. februarja 2021. 

7. Za udeležbo na Seniors državnem prvenstvu v tenisu morajo v prvem koraku imeti 

Seniors igralke in igralci urejeno in poravnano registracijo v Seniors organizaciji TS.  

8. Registracijo v omenjeno kategorijo opravite tako, da sledite povezavi Vpis Seniorjev 

TZSinfosys. Članarina znaša 15 € in velja vse do oktobra 2023. Poleg igranja tenisa pa 

vam članarina omogoča tudi možnost sodelovanja na vseh Seniors tekmovanjih, Seniors 

ekipni ligi in ostalih dogodkih, ki so načrtovani pod okriljem Tenis Slovenije in Seniors 

tenis organizacije. 

9. Zmage na turnirju pa bodo nagrajene tudi s točkami ITF (International Tennis 

Fedaration) in bodo veljale tudi za ITF svetovno teniško lestvico.   

http://www.tzsinfosys.si/vpisSenior
http://www.tzsinfosys.si/vpisSenior


 

 

10. Prijave, ki bodo prejete v sredo, 2. novembra 2022, po 20. uri, bomo beležili kot pozne 

prijave na tekmovanje. 

11. Nosilci in nosilke v kategorijah posamezno in v kategorijah dvojic na državnem 

prvenstvu bodo po zaključenih prijavah na prvenstvo razvrščeni po žrebu glede na 

oceno organizatorja, ki bo sprejeta tudi na podlagi aktualne ITF Seniors jakostne 

lestvice.  

12. Razpored tekem po žrebu bomo objavili, v četrtek, 3. novembra 2022, na spletni strani 

Tenis Slovenije: www.tenis-slovenija.si. 

13. Določene ure na razporedu bodo objavljene okvirno, saj se teniške tekme ne igrajo na 

čas. V primeru, da posamezna igralka, igralec ali dvojica ne bo prisotna na državnem 

prvenstvu ob predpisani uri, bo po petnajstih minutah čakanja diskvalificirana. 

14. Seniors državno prvenstvo bo potekalo po žrebu in po vnaprej objavljenem razporedu 

tekem v petek, 4. novembra 2022, (planirano od 13. ure dalje), v soboto, 5. novembra 

2022 in v nedeljo, 6. novembra 2022, od 9. ure dalje.  

15. Vse tekme, v vseh skupinah, bodo potekale na dva dobljena seta do 6, z igranjem 

odločilnega tie-breaka do 10 točk, ki se bo igral v primeru, da je rezultat po dveh 

odigranih setih neodločen. Pri rezultatu 6:6 v posameznem setu sledi tie-break do 7.  

16. Za igralce, ki so prijavljeni zgolj na tekmovanje posameznikov, je število tekem 

omejeno na maksimalno dve na dan. Za igralce, ki se bodo prijavili tako na tekmovanje 

posameznikov kot tekmovanje dvojic, je število tekem omejeno na tri dnevno.  

17. Državno prvenstvo bo potekalo na izpadanje, na tekmovanju napreduje zmagovalec 

žrebanega dvoboja. 

18. V primeru, da bodo v posamezni starostni kategoriji prijavljene le 3 osebe ali dvojice, 

se tekme igrajo po RR sistemu oziroma se bodo posamezne starostne kategorije 

združevale. 

19. Sojenje na tekmi poteka po pravilu: vsak sodi na svoji strani, o spornih žogah in 

nesoglasjih odloča izključno vrhovni teniški sodnik. 

20. Prijavnina za udeležbo na turnirju, ki poleg udeležbe na prvenstvu vključuje tudi 

kulinarične dobrote ves čas trajanja turnirja, je 30 eurov na osebo za eno kategorijo in 

40 eurov na osebo za dve prijavljeni kategoriji (posamezno in dvojice) in se mora 

poravnati preko portala WTN (World Tennis Number). 

21. V prijavnino je vključena prehrana na tekmovanju, žoge, uporaba igrišč, pokali za 

najboljše na tekmovanju, darila ob prihodu za vse igralke in igralce ter vsi organizacijski 

stroški izvedbe državnega prvenstva.  

22. Uradna žoga na tekmovanju je Dunlop Ford.  

23. Rezultati in razpored tekem bodo objavljeni na spletni strani www.tenis-slovenija.si in 

na oglasni tabli v klubskem prostoru Tenis kluba Z sport. 

24. Glavne nagrade in ostale privlačne nagrade bomo žrebali med vsemi prijavljenimi 

igralkami in igralci, ki bodo nastopili na Seniors državnem prvenstvu. 

http://www.tenis-slovenija.si/
https://tenis-slovenija.clubspark.net/Competitions/Slovenija/Tournaments/Overview/e2ef9f58-9d12-4147-abbd-c8aef5dab35c
http://www.tenis-slovenija.si/

