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ZIMSKE PRIMORSKE TENIŠKE LIGE 2014-2015 
 

 
1. Pravica igranja 
V Zimsko primorsko teniško ligo se lahko prijavi vsak polnoleten igralec tenisa. Organizirano bo ligaško 
tekmovanje za dame in gospode, torej posebej za moške in posebej za ženske. Tekmovanje bo organizirano v 
konkurenci posameznikov in v ekipni konkurenci. 
 
2. Kategorije: 
Igralci bodo glede na kvaliteto oziroma znanje razdeljeni v več lig (predvideno je igranje v štirih moških 
posameznih kvalitetnih nivojih oziroma ligah, pri ženskah v dveh, v ekipni konkurenci pa v enem nivoju). Nazivi 
posameznih lig: Elitna liga(1,2,3..), ATP Penzija Tour liga za posameznike ter ženska in moška ekipna liga. V 
primeru velikega števila po moči enakovrednih prijav v posamezne lige se bo izvedlo tekmovanje v dveh ali več 
skupinah (primer: prva liga A in B skupina) – temu primerno se ob zaključku rednega dela spremeni tudi igranje 
play-offa (glej točko 15). 
 
3. Sestava lig 
V letu (ZPTL 2012-2013) je razdelitev igralcev v posamezne lige opravila tekmovalna komisija lige, ki je pri 
razdelitvi kot prvi kriterij upoštevala vse razpoložljive »zunanje« podatke (arhiv TZS, klubski arhivi, drugi arhivi, 
itd.) in šele kot drugi kriterij igralčeve želje. V zimski sezoni 2014-2015 se bodo spremembe v posameznih ligah 
dogodile le zaradi napredovanja najboljših oziroma izpada najslabših (prehod iz lige v ligo), v primeru, da se nek 
igralec ne bo več prijavil za igranje v ligi za naslednjo sezono (bolezen, selitev, itd.) ali pa zaradi velikega 
povečanja števila prijavljenih igralcev. Novi igralci, ki bodo želeli v ligaško tekmovanje pristopiti v letošnjem 
letu, bodo morali začeti igrati v najnižji ligi, tekmovalna komisija lige pa lahko takšnim tekmovalcev podeli tako 
imenovani Wild Card – to pomeni, da se igralec že v prvem letu igranja lahko uvrsti neposredno tudi v prvo ligo. 
Cilj lige je, da so dvoboji čim bolj izenačeni – nobenega smisla nima, da zelo dober igralec začne v najnižji ligi in 
tam »mesari«. 
 
4. Razpored in urnik igranja 
Praviloma se vsi dvoboji igrajo po vnaprej pripravljenem urniku (določena sta torej dan in ura igranja), ki ga 
pred začetkom lige za celo ligaško sezono vnaprej naredi tekmovalna komisija lige, in sicer ob sobotah in  
nedeljah (morebiti tudi ob petkih) na pokritih igriščih primorske – standard je peščena podlaga. 
Pri pripravi razporeda bo tekmovalna komisija lige v največji možni meri pazila, da bodo igralci igrali ob različnih 
urah, tako da se nihče ne bo mogel pritoževati, da igra vedno v soboto zgodaj popoldan ali pa vedno v soboto 
zvečer. Igralci, ki so vključeni v druga tekmovanja, morajo to navesti ob prijavi oziroma še pred žrebom in 
izdelavo razporeda – skušali bomo razpored prilagoditi njihovim potrebam in željam. 
 
5. Prizorišča 
Vsi dvoboji se igrajo v teniških dvoranah in v teniških balonih, standard je peščena podlaga. Predvidena 
prizorišča igranja so TC TA Los Vanganelos v Vanganelu, balonu v Kopru (ŠRC Bonifika), Portorožu, Padričah in 
Novi Gorici.  
 
 
6. Sistem igranja 
Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi oziroma skupini naj 
bi bilo 8 igralcev (v ekipni moški ligi pa naj bi bilo po 6 (največ 8) ekip v skupini), ki se bodo med seboj merili 



vsako drugo (tretjo) soboto/nedeljo (obremenitev torej ni prevelika), vsak igralec naj bi torej v eni ligaški sezoni 
odigral najmanj 7 dvobojev, moška ekipa pa vsaj 5 tekem. 
 
7. Štetje 
V vseh ligah se dvoboji igrajo na dva dobljena tie-break niza (na 6 dobljenih iger; pri rezultatu šest oba se igra 
tie-break do 7; morebitni zadnji niz pa se igra po sistemu podaljšanega oziroma odločilnega tie-breaka do 10 
dobljenih točk (vse seveda na dve igri oziroma točki razlike. 
 
8. Točkovanje 
Zmaga v dvoboju v posameznih ligah z rezultatom 2/0 prinaša 3 točke, zmaga z 2/1 prav tako 3 točke, poraz z 
enim dobljenim nizom 1 točko in poraz brez dobljenega niza 0 točk. 
Zmaga v srečanju ekipnih lig z rezultatom 3:0 prinaša 3 točke, zmaga z 2/1 prav tako 3 točke, poraz z eno 
dobljeno tekmo 1 točko in poraz brez dobljene tekme 0 točk. 
 
9. Lestvica 
Za končno uvrstitev šteje večje število točk; v primeru enakega števila točk dveh igralcev ali ekip se upošteva 
medsebojni dvoboj; v primeru enakega števila točk več igralcev ali ekip pa se vrstni red določi po naslednjih 
kriterijih: a) večje število točk v medsebojnih dvobojih; b) medsebojna razlika v nizih; c) medsebojna razlika v 
igrah (gemih); d) skupna razlika v igrah (gemih); e) žreb. 
 
10. Žoge 
Vsak dvoboj se igra s tremi novimi žogami, uradna žoga ZPTL 201/2015 je Tecnifibre Club (3/1).Žoge za vsak 
dvoboj zagotovi domačin dvoboja, ki jih prejme od organizatorja pred začetkom lige. Če domačin dvoboja ne 
zagotovi žog, ki so v skladu z 10. členom pravilnika primorske lige, lahko nasprotnik odkloni igranje in v tem 
primeru je domačin dvoboj izgubil z 0/6, 0/6. 
 
11. Sporočanje rezultatov 
Takoj po odigranem dvoboju morata oba igralca (pri ekipah pa vodje ekip) koordinatorju lige prek Zapisnika 
tekme na spletnem mestu primorski-tenis.si, po e-pošti ali po SMS-u oz sporočiti rezultat medsebojnega 
dvoboja (vodje ekip spišejo po tekmi še zapisnik ekipnega srečanja). 
 
12. Prestavitev dvobojev 
Igralec, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čim prej javiti nasprotniku in se z njim dogovoriti za 
nov datum igranja dvoboja (preloženi dvoboj se mora odigrati v roku 7 dni od datuma, prvotno določenega za 
igranje) in o vsem tem obvestiti koordinatorja lige. Dvoboj se na dan, ki je bil med dvema igralcema določen za 
igranje, ne more več preložiti, kar pomeni, da je izgubljen z rezultatom 0/6, 0/6. Igralec mora o tem, da ne more 
igrati dvoboja (ne more pa ga tudi preložiti), obvestiti nasprotnika in koordinatorja lige, kajti v nasprotnem 
primeru se igralcu doda še minus 1 točka (odvzame se od skupnega števila osvojenih točk). Igralec lahko dvoboj 
med njim in nasprotnikom preloži samo enkrat.  
Zadnji rok za prestavitev dvoboja je sreda pred igralnim vikendom. Upoštevajo se sporočene prestavitve oz 
nezmožnosti igranja, sporočene do srede, pred igralnim vikendom do 16.ure. Po tem roku prestavitev ni več 
možna! 
Preložitev srečanja v ekipnih ligah zaradi večjega števila rezerviranih terminov ni možna. 
 
13. Neupravičeno neodigran dvoboj 
Neupravičeno neodigran dvoboj, ki ga ugotavlja komisija lige, se registrira s porazom 0/6, 0/6 in kaznuje z 
odvzemom ene točke povzročitelju, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 6/0, 6/0 in dobi 3 točke. Trije (3) 
neupravičeno neodigrani dvoboji pomenijo avtomatično izključitev iz lige (z možnostjo zamenjave – glej točko 
14). 
Neupravičeno neodigrano srečanje v ekipni ligi se kaznuje s porazom 0/2 v ženski,  oz. 0/3 v moški ligi, ter z 
odvzemom -1 točke na lestvici. 
  



14. Izstop iz lige posameznikov 
V primeru izključitve ali izstopa iz lige katerega od igralcev se vsi njegovi rezultati brišejo (razen v primeru, da ga 
zamenja drug igralec, in v primeru, da je igralec odigral vsaj ¾ dvobojev – njegovi neodigrani dvoboji se 
registrirajo s 6/0, 6/0 za nasprotnika). Igralca, ki je izključen ali ki izstopi iz lige, lahko zamenja igralec z liste 
nadomestil (ni potrebe za spreminjanje razporeda), v končno »bilanco« novega igralca pa gredo vsi rezultati 
igralca, ki je odstopil ali bil izključen iz lige (torej novi igralec ne igra »za nazaj«). O sprejemu novega igralca (kot 
zamenjave za poškodovanega igralca) v neko ligo odloča tekmovalna komisija.  
 
15. Play-off, pokali, nagrade 
Po končanem rednem delu lige, ki ima dve skupini, prvouvrščena igralca oz ekipi iz vsake skupine (štirje igralci 
oz ekipe) igrajo še zaključno tekmovanje oziroma play-off (1-2, 2-1), zmagovalca za prvo mesto, poraženca za 
tretje mesto). Trije prvouvrščeni v play—offu bodo v vsaki ligi dobili pokale, pokale pa dobijo tudi vsi 
zmagovalci posameznih in ekipnih lig v rednem delu tekmovanja, ki niso bila razdeljena na več skupin. 
 
16. Prehodi iz lige v ligo 
Prehodi iz višje v nižjo ligo bodo definirani po končanih prijavah za leto 2014-2015, načeloma pa velja, da zadnji 
in predzadnji igralec rednega dela iz višje lige izpadeta v nižjo ligo. 
Na koncu rednega dela ligaškega tekmovanja se organizira play-off prvih dveh igralcev v vsaki skupini 
Zmagovalca polfinalnih srečanj se direktno uvrstita v višjo ligo. 
  
17. Prijavnina 
Vsi igralci, ki bodo sprejeti v ligaško tekmovanje in ki bodo želeli v ligi tudi dejansko igrati, morajo do 
07.11.2014 poravnati prijavnino oziroma igralnino. Prijavnino plačate na: AG Agentura d.o.o., Obrtniška ulica 
24, 6000 Koper, TRR odprt pri Banki Koper,  številka računa SI56 1010 0004 9595 416 (namen plačila: prijavnina 
zimska primorska liga 14/15), po prejemu računa. Kdor ne bo do roka plačal prijavnine, bo zamenjan z drugim 
igralcem z liste nadomestil. Igralcu, ki izstopi ali je izključen iz lige, organizator ne povrne prijavnine oz igralnine. 
 
18. Žreb 
Žreb in razpored dvobojev bosta narejena v sredo 29.10.2014. Sestava posameznih lig in razpored dvobojev po 
kolih za celo sezono bosta objavljena na uradni spletni strani primorske lige na strani primorski-tenis.si  in na 
spletni strani slovenskega rekreativnega toura, po e-pošti pa bosta poslana tudi vsem sodelujočim. Primorska  
zimska teniška liga se uradno prične s prvim kolom, ki se bo začelo v petek 07.11.2014. 
 
19. Obveščanje 
Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u. Obveščanje širše javnosti bo 
potekalo preko uradne spletne strani www.primorski-tenis.si. 
 
20. Tekmovalna komisija lige 
Tekmovalno komisijo lige za leto 2014-2015 sestavljajo: Gorazd Marašek (vodja lige), Franci Hrovat 
(koordinator lige) in Gregor Čičigoj (predstavnik igralcev). 
 
21. Informacije 
Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 040 701 366  (Gorazd Marašek) ali na epoštnem naslovu 
info@primorski-tenis.si.  
 
22. Pravila tenisa 
Igra se po pravilih TZS, razen če je v Pravilniku primorske teniške lige 2014/2015 napisano drugače (potem velja 
pravilnik). 
 
23. Odgovornost 
Igralci, ki se prijavijo v ligo, izjavljajo, da poznajo pravila in pravilnike primorske zimske teniške lige, in da se z 
njimi strinjajo. Igralci igrajo na lastno odgovornost. 
 
 
24. Promocijske aktivnosti 
Igralci, ki se prijavijo v ligo, se strinjajo, da se njihova imena, foto/video material, itd. lahko uporabljajo v 
informativne, promocijske in oglaševalske namene lige in to brez kakršnih koli nadomestil. 



 
 

25.POSEBNA PRAVILA ZA EKIPNI LIGI (moška in ženska ekipna liga)! 
 

a) kategorije: glej točko.2 
b) razporedi: glej točko 4 
c) sistem igranja: glej točko 6 
d) štetje: glej točko 7 
e) točkovanje: glej točko 8 
f) lestvica: glej točko 9 
g) uradne žoge: glej  točko 10 
h) prestavitev: glej točko  12 
i) neupravičeno neodigrano srečanje: glej točko.13 
j) play off: glej točko.15 
k) prihod kompletne ekipe (najmanj 6 igralcev v moški ligi in najmanj 4 igralke v ženski ligi) najmanj 15 minut 
pred napovedanim srečanjem.  
l) vodji ekip morata 15 minut pred srečanjem prijaviti dvojice za srečanje. 
m) vrstni red nastopa dvojic se lahko zamenja samo v primeru soglasja nasprotne ekipe in to najmanj 48 ur 
pred pričetkom srečanja. Organizatorja je dolžan prosilec obvestiti o spremembi najmanj 24 ur pred tekmo. 
m) v primeru pomanjkljive ekipe, le ta srečanje izgubi z rezultatom 0/3 (oz. 0/2, -ž), razen, če se nasprotna 
ekipa strinja, da se srečanje odigra, v tem primeru pa nekompletna ekipa začne srečanje z rezultatom 0/1. 
n) postavitev dvojic na vseh deskah (+75, +90, +105) je poljubna, edini kriterij za postavitev je seštevek let obeh 
igralcev v dvojici. Izjeme, ki jih potrdi organizator s strinjanjem vseh ekip, so predvidene za igralce kategorije 
+30, ki lahko igrajo le na prvi deski (+75) s soigralcem kategorije +55 (starost vsaj 55 let).  
o) vodji ekip po končani tekmi spišeta zapisnik, vodja domače ekipe pa ga prek epošte ali aplikacije za vnos 
rezultatov na www.primorski-tenis.si pošlje organizatorju, lahko pa ga organizatorju, če je prisoten, tudi preda 
osebno.  
 
Vsem igralcem in ekipam želimo prijetno igranje in veliko uspeha. 
 
 
 
Koper, 20.09.2014 
 
 
Gorazd Marašek, vodja lige 
Franci Hrovat, koordinator lige 
Gregor Čičigoj, predstavnik igralcev 


