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OBJAVLJATA RAZPIS ZA 
 

ZIMSKO ŽENSKO EKIPNO PRIMORSKO LIGO 
2014/2015 

(rok prijave 11.10.2014) 

 
Sestava ekipe 
Ekipo sestavljata dve dvojici. Vsaka ekipa mora imeti prijavljenih najmanj 6  igralk. Preložitev 
tekme zaradi manjka igralk ni upravičena, prav tako nastop z nekompletno ekipo. 

Starost tekmovalk 
+30 (igralke, rojene leta 1985 in starejše).  

Kraj igranja 
Pokrita igrišča v Vanganelu, Kopru, Portorožu, Padričah, Novi Gorici in Umagu. 

Dnevi igranja 
Petek, sobota, nedelja. 

Planirani razpored lige 
Med 11.11.2014 in 21.03.2015. 

Dolžina tekem 
Igra se na dva dobljena tie break niza, tretji niz je tie-break niz do 10 z dvema točkama 
razlike. 

Točkovanje 
Za zmago ekipa prejme 3 točke, za neodločen izid 1 točko za poraz pa 0 točk. Predaja celotne 
tekme se kaznuje z odvzemom 1 točke. 
 
Žoge 
Prvoimenovana ekipa je domačin in zagotovi žogice (3/1), ki jih prejmete od organizatorja in 
so vštete  prijavnino.  

Objave: 
Rezultati in komentarji bodo objavljeni na spletnem mestu Primorski-tenis.si, na spletnem 
mestu TZS, ter na socialnih omrežjih.  

Priznanja: 
Pokali za najboljše tri ekipe. 
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Prijavnina 
Prijavnina znaša cca 350 EUR* na ekipo in je odvisna od števila prijav. Prijavnina vključuje 
najemnino dvorane in igrišč, žogice za vse domače tekme, pokale, pripravo in vodenje lige ter 
zaključno podelitev. 
Prijavnina mora biti poravnana najkasneje do 07.11.2014 na račun organizatorja lige. 
 
*končna cena prijavnine je odvisna od števila sodelujočih ekip. Končna cena je lahko le NIŽJA. 
 
Prijave 
Prijave sprejemamo na spletnem naslovu 
http://www.primorski-tenis.si/domov/lige/zimske-lige/zimska-primorska-teniska-liga-
20142015/ ali jo  pošljite na e-pošto organizatorja in koordinatorja lige 
franci.hrovat@telemach.net. 
 
Prijava mora vsebovati poimensko navedene člane ekipe, podatke o vodji ekipe in podatke za 
izstavitev računa. 
 
Rok za prijavo  je  11.10.2014. 
 
Za pomoč pri prijavi smo dosegljivi tudi na GSM 041 766-271 (Franci Hrovat) in  
040 701 366 (Gorazd Marašek). 
    
Predviden začetek ligaškega tekmovanja za Zimsko primorsko teniško ligo 2014/2015 
je 11.11.2014. 
 
Playoff bo organiziran v primeru igranja lige v več skupinah. 
 
Prelaganja tekem ni. 
 
 
 
 
 
 
 
Športni pozdrav,  
Gorazd Marašek in Franci Hrovat 
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