PRAGERSKO, MARIBOR-MELJE

SEZONA 2017

1. SPLOŠNO
Organizator rekreativne teniške lige ali kratko RTL je podjetje David Perger s.p. v
sodelovanju z Avt Kafe – Športnim centrom Melje in OXI barom na Pragerskem. V
tekmovanje so dobrodošli vsi ljubitelji in ljubiteljice tenisa, ki želijo svojo strast do
tenisa popestriti s kančkom tekmovalnosti.
2. PRAVICA IGRANJA
Pravico do igranja v rekreacijski teniški ligi imajo neregistrirani moški in ženske od 15
leta naprej, prednost pri prijavi pa imajo OXI člani in lastniki letnih kart OXI (več na
http://tenisoxi.si/rekreativna-liga-OXI.html), ter člani in lastniki letnih kart športnega
centra Melje. Tekmovanje bo potekalo v konkurenci posameznikov. Tekmovalec v RTL
ligi ne sme igrati še kakšne druge teniške lige.
3. TERMIN TEKMOVANJA
V celoti bo liga potekala od srede 19. aprila 2017 do zaključnega turnirja, ki je
predviden 9. septembra 2017, najkasneje pa 16. septembra. Liga se bo igrala 1x
tedensko:
- prvi del tekmovanja bo potekal od srede 19. aprila – sobote 12.avgusta
- zaključni dvoboji se bodo začeli takoj po prvem delu – od srede 16.8. naprej.
- zaključni turnir bo odigran v soboto 9. septembra, z nadomestnim terminom 16.
september (v primeru slabega vremena ali druge višje sile)
4. PRIJAVE
Rok za prijavo v ligo je 31.1.2017. Skenirano izpolnjeno prijavnico pošljite na
tekmovanja@tenisoxi.si, original pa prinesite na prvi ali drugi sestanek. Prijava se
dokončno potrdi le ob plačani prijavnini, rok za plačilo prijavnine je 31.1.2017. Če
tekmovalec do poteka roka za prijavo nima poravnane prijavnine, ne bo uvrščen v žreb.
5. PRIJAVNINA in IGRALNINA
Prijavnina za tekmovalno sezono 2017 znaša 50€, tekmovalec jo mora poravnati do
31.1.2017 na TRR organizatorja SI56 1010 0005 3903 865. Ob poslani prijavnici, boste
na dom prejeli račun, na podlagi katerega poravnate prijavnino.
Vse ligaške tekme ob vnaprej določenih terminih - sreda, sobota in nedelja popoldne
bodo brezplačne, vsi ostali termini za igranje ligaških tekem pa bodo plačljivi. S tem
želimo igralce vzpodbuditi k rednemu igranju ob določenih terminih in tekoč potek
ligaškega tekmovanja.

6. SISTEM TEKMOVANJA
Sistem tekmovanja je odvisen od števila prijavljenih tekmovalcev. Tekmovalci bodo z
žrebom razdeljeni v 2 skupini z enakim številom igralcev; velikost skupin pa je odvisna
od števila prijavljenih tekmovalcev). Žreb v prvotne skupine bo opravila komisija
tekmovanja, ne glede na kakovost, spol in starost tekmovalcev.
6.1. PRVI DEL (7-15 tekem – odvisno od števila prijav)
V prvem delu se igra po sistemu vsak z vsakim, igra se 1x tedensko, tekmovalci pa
odigrajo od 7 do 15 tekem in se razvrstijo od prvega do osmega/šestnajstega mesta.
6.2. DRUGI DEL (4 tekme)
Po končanem prvem delu in končni razvrstitvi se odigrajo še končni dvoboji ligaškega
tekmovanja.
Prvih 8 tekmovalcev iz vsake skupine se uvrsti v finalni playoff, kjer po ustrezni
razporeditvi vsi odigrajo še 4 tekme, zadnje finalne tekme pa odigrajo na zaključnem
turnirju.
-sklepno dejanje lige so tako FINALNA TEKMA, tekma za tretje mesto, tekma za peto
mesto, tekma za sedmo mesto, itd… do tekme za 31. mesto – odvisno od števila
tekmovalcev…

7. PREHODNA SEZONA 2017
Tekmovalna sezona RTL 2017 bo prehodna sezona, saj smo se odločili da bo liga po
sezoni 2017 postala fiksna oz. konstantna – kar pomeni da se pred vsako sezono več ne
bo opravljal naključni žreb. V sezoni 2018 bosta nastali 1. in 2. tekmovalna liga, kjer
bodo tekmovalci ločeni po kakovosti. S tem želimo vsem igralcem omogočiti čim več
enakovrednih in kakovostnih tekem, torej tekem z sebi enakovrednimi tekmovalci.
Sistem tekmovanja za sezono 2018 bomo podrobneje opisali konec naslednje sezone, za
sezono 2017 pa je pomembno to, da se bodo igralci na podlagi uvrstitev rangirali v
določeno ligo. V primeru da bo v sezoni 2017 tekmovalo 32 igralcev, se bo prvih 16
uvrstilo v 1. ligo, 16 igralcev pa v 2. ligo. Po končani sezoni sezoni 2017, se bo v
določenem času vsak tekmovalec odločil če bo v naslednji sezoni tekmoval, morebitne
»izgubljene« igralce pa bomo nadomestili po ustreznem ključu.

8. PRAVILA TEKMOVANJA
8.1. ŠTETJE
Vsi dvoboji RTL se v sezoni 2017 igrajo na dva dobljena seta, tudi tretji set se odigra
normalno do 6 – v primeru rezultata 6-6 se odigra tie-break do 7 (2 točki razlike).
8.2. TOČKOVANJE
Zmaga v dvoboju prinaša 2 točki, poraz 0 točk.
8.3. LESTVICA
Za končno uvrstitev šteje večje število točk; v primeru enakega števila točk dveh igralcev
se upošteva medsebojni dvoboj; v primeru enakega števila točk več igralcev 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;
d) skupna razlika v igrah;
e) žreb.
9. RAZPORED in SISTEM IGRANJA
Tekmovanje po posameznih skupinah poteka po sistemu vsak z vsakim. Igralec ki je
napisan prvi v napovedanem dvoboju je »domačin«. Njegove naloge so:
-vzpostaviti mora kontakt z nasprotnikom in se z njim dogovori za določen termin,
ustrezno uro in kraj igranja
-poskrbeti mora za nove žoge. Uradne žoge za ligo so ATP HEAD (paket 3 žogic)
-vodji lige mora sporočiti končni rezultat tekme in poslati uradno sliko (vaju kdo slika ali
naredita »selfie«) dvoboja. To lahko stori s pomočjo mejla na naslov
tekmovanja@tenisoxi.si ali preko MMS-a na telefonsko številko 031/834-492.
Tekme se igrajo 1x tedensko po vnaprej določenem tedenskem urniku, odigrajo pa se
lahko v teniškem klubu OXI na Pragerskem, Pionirska ulica 2a, 2331 Pragersko ali
v teniškem športnem centru Melje, Trdinova ulica, 2000 Maribor, kjer bodo na voljo
rezervirani termini za igranje lige in po dogovoru med tekmovalcema, domačin
poskrbi za dokončno rezervacijo. Termini namenjeni ligaškim dvobojem (sreda – sobota,
nedelja popoldne) bodo zastonj, vsi ostali termini bodo plačljivi.

10. PRESTAVLJENE ali NEODGRANE TEKME
Tekme morajo biti odigrane do konca tekočega tedna. Neodigrane tekme, ki se zaradi xy
razloga ne bodo odigrale se morajo odigrati naknadno v roku 14. dni. Če tekma ne bo
odigrana pravočasno se ta podatek enako kot rezultat sporoči vodji tekmovanja in določi
se t.i. »krivec« za neodigrano tekmo. »Krivec« je tudi odgovoren, da se tekma odigra in
on mora organizirati zamujeni dvoboj. V primeru da se igralca ne uspeta zmeniti za
ponovljeni dvoboj ali se izkaže da kakšen igralec namerno ne želi odigrati tekme, lahko
organizator določi termin tekme. Če se dvoboj ne odigra je tekma registrirana s 6-0 6-0,
zmagovalec na papirju dobi 2 točki, poraženec pa je kaznovan z odvzemom 1 točke.
11. IZSTOP IZ LIGE
Če tekmovalec zaradi poškodbe ali kakršnegakoli drugega razloga izstopi iz lige in
zaključi s tekmovanjem, se v primeru da še ni odigral 50% tekem (v kateremkoli delu
tekmovanja), se vsi njegovi rezultati in točke brišejo. Če ima odigranih več kot 50%
tekem (v kateremkoli delu tekmovanja) se preostali neodigrani dvoboji registrirajo z
rezultatom 2-0, zmagovalec za papirju pa dobi 2 točki.
V kolikor je tekmovalec že sodeloval v žrebu, se mu prijavnina NE vrne.
12. NAGRADE
Najboljši tekmovalci v RTL ligi bodo ob koncu sezone nagrajeni z denarnim skladom in
praktičnimi nagradami.
13. TEKMOVALNA KOMISIJA
Tekmovalno komisijo za tekmovalno leto 2017 sestavljajo: David Perger, Danijel Čeh in
Uroš Špindler.
Vodja tekmovanja je Uroš Špindler in nanj se obrnete z vsemi vprašanji, rezultati,
pripombami, popravki, spornimi situacijami na naslov tekmovanja@tenisoxi.si ali na
telefon 031/834-492.
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Glavni pokrovitelj RTL je METROSHOP (www.metroshop.si)

