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1. Pravica igranja 

V Poletno 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 treh 
moških posameznih kvalitetnih nivojih oziroma ligah, pri ženskah v dveh, v ekipni konkurenci 
pa v enem nivoju). Nazivi posameznih lig: Primorska poletna liga posameznikov in 
posameznic, 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 14). 
 

3. Sestava lig 

V poletni ligaški sezoni 2017 bo tekmovalna komisija glede na rezultate Primorske poletne 
teniške lige 2016 (PPTL 2016) in Zimske primorske teniške lige 2016/2017 (ZPTL 2016/2017) 
ter zunanjih objektivnih dejavnikov razporedila prijavljene igralce po kvalitetnih nivojih. 
Spremembe v posameznih ligah se bodo 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 

Organizator pred začetkom tekmovanja pripravi razpored igranja po kolih. Praviloma se vsi 
dvoboji igrajo po vnaprej pripravljenem razporedu (določen je igralni par, domačin in 
gostujoči igralec ter časovni rok - praviloma 14 dni, za odigranje dvoboja). Dan in ura igranja v 
ligah posameznikov in posameznic ter fiksnih dvojic nista posebej določena.   

  



 

 

5. Dogovarjanje in določitev igralnega termina ter prizorišča 

Domačin tekme v ligi posameznikov in fiksnih dvojic je prvopisani igralec ali dvojica, ki 
zagotovi igrišče in uradne  žogice za igranje ter je dolžan nasprotniku sporočiti datum, uro in 
kraj igranja (ožja primorska regija) vsaj tri dni pred tekmo.  Nasprotnik  lahko zaradi 
opravičljivih razlogov zaprosi za drug časovni termin, vendar to lahko stori samo enkrat. 
Naslednjič tekmo izgubi z rezultatom 2:0 w:o. Ker je liga namenjena igranju in ne predajanju 
tekem, se od igralcev pričakuje, da se bodo o terminu igranja dvobojev dogovarjali soglasno in 
v dobri veri. V primeru morebitnih sporov pri dogovarjanju se igralca pravočasno (še v času 
trajanja posameznega kola) obrneta na vodstvo tekmovanja. Igralci lahko izkoristijo pravico, 
da ob soglasju nasprotnika tekmo posameznega kola odigrajo tudi pred rokom.  
 

6. Sistem igranja 

Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi 
oziroma skupini naj bi bilo 8 in več igralcev (v ekipni moški ligi pa naj bi bilo po 8 (največ 12) 
ekip v skupini), ki se bodo med seboj merili na 14 dni (obremenitev torej ni prevelika), vsak 
igralec naj bi torej v poletni ligaški sezoni odigral najmanj 7 dvobojev, moška ekipa pa vsaj 7 
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 in v ligah parov 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  prinaša 3 točke, neodločen izid točko, poraz pa ne prinaša točk. 
Predaja celotnega srečanja se kaznuje z odvzemom 1 točke. 
 

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 PPTL 2017 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. 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 tč. 13). 
Neupravičeno neodigrano srečanje v ekipni ligi se kaznuje s porazom 0/6 v moški ligi in 0/2 v 
ženski ligi ter z odvzemom -1 točke na lestvici. 
 

13. Izstop iz lige posameznikov in lige parov 

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. 

 
14. Play-off, priznanja, 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.  
 



 

 

15. Prijavnina 

Vsi igralci in ekipe, ki bodo sprejeti v ligaško tekmovanje in ki bodo želeli v ligi tudi dejansko 
igrati, morajo do 14.04.2017 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 Poletna primorska liga 2017), 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. 
 

16. Žreb 

Žreb in razpored ekipnih srečanj bosta predvidoma narejena v nedeljo, 2.4.2017. Sestava 
posameznih lig in razpored dvobojev po kolih za celo sezono bosta objavljena na uradni 
spletni strani Primorske lige na strani primorski-tenis.si, po e-pošti pa bosta poslana tudi vsem 
sodelujočim. Poletna primorska teniška liga se uradno prične s prvim ekipnim kolom, ki se bo 
začelo v petek, 14.4.2017 in traja do nedelje, 17.9.2017. 
  

17. Obveščanje 

Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u. Obveščanje 
širše javnosti bo potekalo preko uradnega spletnega mesta www.primorski-tenis.si. 

 
18. Tekmovalna komisija lige 

Tekmovalno komisijo lige za leto 2016 sestavljajo: Gorazd Marašek (vodja lige), Franci Hrovat 
(koordinator lige) in Gregor Čičigoj (predstavnik igralcev). 
 

19. Informacije 

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 040 701 366  (Gorazd Marašek) ali na 
epoštnem naslovu info@primorski-tenis.si. 
 

20. Pravila tenisa 

Igra se po pravilih TZS, razen če je v Pravilniku Poletne primorske teniške lige 2017 napisano 
drugače (potem velja pravilnik). 
 

21. Odgovornost 

Igralci, ki se prijavijo v ligo, izjavljajo, da poznajo pravila in pravilnike primorske poletne 
teniške lige, in da se z njimi strinjajo. Igralci igrajo na lastno odgovornost.  



 

 

22. 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. 
 

  



 

 

POSEBNA PRAVILA ZA EKIPNO MOŠKO LIGO 

 

Moška ekipna liga se igra po enokrožnem sistemu, po objavljenem razporedu in sicer ob 
petkih ob  17. uri. Na igriščih brez reflektorjev se tekma lahko prične tudi prej. Preložitev je 
možna samo v primeru slabega vremena ali s strinjanjem nasprotne ekipe na prvi prosti 
termin oz. do srede naslednjega tedna. 

Zaradi zasedenosti igrišč se tekme lahko igrajo tudi ob sobotah ob poljubni uri, vendar mora 
domača ekipa goste opozoriti na spremembo, najkasneje do torka pred tekmo. 

Ekipa domačinov mora najkasneje do torka pred tekmo vzpostaviti kontakt z gostujočo ekipo. 

 

Sestava ekip: 

Ekipo sestavljajo štirje posamezniki in dve dvojici. 
 

Kategorije posameznikov: 

1. deska: +35: letnik rojstva 1982 in starejši 
2. deska: +45: letnik rojstva 1972 in starejši 
3. deska: +50: letnik rojstva 1967 in starejši 
4. deska: +55: letnik rojstva 1962 in starejši.  
 
Opozorilo: Starejši lahko igrajo v mlajši kategoriji, obratno ni mogoče. 

 

Kategorije dvojic: 

1. deska: +90 
2. deska: +105 
 
Velja pravilo dveh novih igralcev za dvojici! 
 
Postavitev dvojic na vseh deskah (+90, +105) je poljubna, edini kriterij za postavitev je 
seštevek let obeh igralcev v dvojici in pa starost (+35) vseh prijavljenih igralcev. 
 
Opozorilo: pravilo, da igralec kategorije +35, ki je nastopil na 1. deski posameznikov ne sme igrati tekme dvojic in 
pa pravilo, da morebitni drugi igralec kategorije +35 lahko igra samo v prvi dvojici, ne veljata več! 

 



 

 

Uraden spisek ekip in igralcev je Bilten Poletne moške ekipne teniške lige 2017 in je vedno 
dostopen na spletnem mestu www.primorski-tenis.si, v dokumentu je označen datum zadnje 
spremembe. Po začetku tekmovanja (14.4.2017) se dokument ne bo več spreminjal. Vse 
sestave ekip so objavljene tudi na spletnem mestu »www.primorski-tenis.si«, pod ligaškim 
zavihkom za PPTL 2017. 

Preložitev tekme zaradi manjka igralcev ni upravičena, prav tako nastop z nekompletno ekipo. 

 

 
 
Vsem igralcem in ekipam želimo prijetno igranje in veliko uspeha. 
 
Primorski tenis 
Koper, 15.3.2017 
 
 
Gorazd Marašek, vodja lige 
Franci Hrovat, koordinator lige 
Gregor Čičigoj, predstavnik igralcev 

 

 

 

 

 

 

 

 


