POMURSKO PRVENSTVO V TENISU (1.9.2019 – 7.9.2019)
1. Pravica igranja
Na pomursko prvenstvo v tenisu se lahko prijavi vsak igralec tenisa s stalnim prebivališčem v Pomurju
in plačano prijavnino. Tekmovanje bo organizirano v konkurenci posameznikov, dvojic in tekmovanju
ekip.

2. Kategorije
Tekmovanje bo organizirano v konkurenci posameznikov (maksimalno 32), posameznic (maksimalno
16), dvojic (maksimalno 16 dvojic) in tekmovanju ekip (maksimalno 8 ekip). V primeru preseženega
števila prijav, se bo igralo kvalifikacije en dan pred začetkom tekmovanja.
3. Sistem igranja in žoge
Tekmovanje v vseh kategorijah bo potekalo na izpadanje. Posamezno: Največje število igralcev turnirja
je 32 in se igra na izpadanje. Dvojice: Največje število parov je 16 in bo potekalo na izpadanje.
Ekipno: Največje število ekip je 8 in bo potekalo na izpadanje. Ekipi bosta med seboj odigrali 4
posamezne dvoboje (4 različni igralci) in ene dvojice. Napreduje ekipa z večjim številom zmag (5:0,
4:1, 3:2)
Žoge bodo priskrbljene s strani organizatorja (Teniški klub Murska Sobota) in so vključene v ceno
prijavnine. Na vsaki tekmi se bo igralo z tremi novimi žogicami.

4. Prijavnina in prijava
Prijavnina za Pomursko prvenstvo tenisu 2019 znaša 20€ posamezno, 25€ dvojice in 50€ ekipno in jo
je potrebno poravnati do roka za prijavo. Prijavnina se lahko poravna v lokalu sport.s ali na TRR
Teniškega kluba Murska Sobota (odprt pri Banki Koper številka SI56 1010 0005 2549 066 - namen
plačila: prijavnina PPT). Kdor do roka ne plača prijavnine ne bo uvrščen v žreb. Prijave za vse
tekmovalne kategorije bomo sprejemali izključno preko spletnega obrazca dostopnega na www.tkms.si.
Roki prijav:
• Posamezno – 31.8.2019
• Dvojice – 31.8.2019
• Ekipe – 4.9.2019
5. Termini igranja
Termini igranja so sledeči:
• Posamezno – 2.9.2019 do 7.9.2019
• Dvojice – 1.9.2019
• Ekipe – 7.9.2019 (v primeru več kot 4 ekip, se prvo kolo igra v petek 6.9.2019)
Dvoboji, ki se bodo igrali med ponedeljkom in petkom se igrajo v popoldanskem času (po 16.00 uri).
Igra se ena tekma na dan.

6. Žreb
Žreb bo potekal po zaključku prijav za posamezno kategorijo v prostorih Teniškega kluba Murska
Sobota.
7. Pravila igranja in štetje
V vseh kategorijah se igra po pravilih Teniške zveze Slovenije.
V konkurenci posameznikov se dvoboji igrajo na dva dobljena tie-break niza (pri rezultatu 6-6 se igra
tie-break do 7).
V konkurenci dvojic in ekip pa se dvoboji igrajo na en dobljen niz do 9 (pri rezultatu 8-8 se igra tiebreak do 7).
8. Razpored igranja
Urnik in razpored igranja bo objavljen takoj po žrebu na spletni strani www.tkms.si.
9. Nagrade
Posamezno:
• 1. nagrada: Nedeljski zimski abonma (1 ura) + pokal *termin uskladiti z vodstvom TKMS
• 2. nagrada: Nedeljski poletni abonma (1 ura) + pokal *termin uskladiti z vodstvom TKMS
• 3. nagrade: Praktična nagrada
Dvojice:
• 1. nagrada: Praktična nagrada + pokal
• 2. nagrada: Praktična nagrada + pokal
• 3. nagrada: Praktična nagrada
Ekipno:
• 1. nagrada: Praktična nagrada + pokal
• 2. nagrada: Praktična nagrada + pokal
• 3. nagrada: Praktična nagrada

