
 

RAZPIS POMURSKO-ŠTAJERSKE ZIMSKE TENIŠKE LIGE 
2022/2023 

 

ORGANIZATOR: TENIS CENTER MURSKA SOBOTA 

KRAJ TEKMOVANJA: Teniška dvorana Murska Sobota, Razlagova 27, M. Sobota 

 

 

 

TRAJANJE: NOVEMBER 2022 – APRIL 2023 (ob sobotah po v naprej določenem urniku) 

ROK PRIJAVE: 30.10.2022. Ob prijavi je potrebno plačati min 100,00 eur.  

PRIJAVNINA: 350,00 EUR 

NAGRADNI SKLAD  1.000,00 EUR 

VREDNOST PRAKTIČNIH NAGRAD 1.000,00 EUR 

V ceno prijavnine je všteto igrišče (garantiramo igranje med 10 in 12 tekem, kar znese več 
kot 30 ur igranja).  Za vsako tekmo ekipi prejmeta 6 novih žog. 

 

 



PRAVILA IN POGOJI: Igra se ekipna pomursko-štajerska zimska teniška liga. V ekipo 
morajo biti prijavljeni najmanj trije igralci. Igra se po sistemu ROUND ROBIN, kar pomeni, da 
v skupinskem delu igra vsaka ekipa z vsako. Na tekmi se igra 2 tekmi posamezno in 1 tekma 
dvojic do 9 dobljenih gemov. Pri rezultatu 8/8 se igra tiebreak. Pri prijavi mora ekipa razvrstiti 
igralce po jakosti (1.deska, 2.deska,…), ki se do konca ligaškega tekmovanja ne morajo 
zamenjati.  

 

Lanski vrstni red: 

Mesto  
1. VETRNICE 
2. ITP 
3. KLUBSKI 
4. LuRoSa 
5. STRUNARJI 
6. SIROTINJE 
 

Vse ekipe, ki so nastopale v prejšnji sezoni v PŠZTL in so zasedle zgoraj 
navedena mesta prosimo, da potrdijo prijavo ekipe v novi sezoni. Istočasno z 
objavo razpisa vabimo nove ekipe, da se vključijo v tekmovanje. 

Prijava mora biti pisna na obrazcu, ki ga imate priloženega k razpisu, ter ga pošljete na 
naslov info@tkms.si ali oddate v restavraciji OSTERIA. 

                                         S športnimi pozdravi! 

                                                          Ekipa TCMS                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVO KOLO 
12.11.2022 

Termini: 
Sobote po 

11.uri 



Ob prijavi 
zahtevajte 

pravila PZTL! 

PRIJAVNICA ZA 

POMURSKO ZIMSKO TENIŠKO LIGO 2022/2023 

 

 

EKIPA:……………….……………………………………..    KRAJ:……………………………………………. 
                                          (naziv ekipe)                                                               (kraj ekipe, ki bo naveden v rezultatih) 
 

PLAČNIK:……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                    (POLNO IME ali PODJETJA, ki plača račun) 

Naslov plačnika:…………………………………………………………………………………………………. 
                                                                          (ulica, kraj, poštna številka, pošta) 

ID za DDV:………………………………………… 
                                        (za davčne zavezance) 
 
Vodja ekipe:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ime in priimek) 

Naslov vodje:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ulica, kraj, poštna številka, pošta) 

Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
V ekipi bodo igrali naslednji igralci: 
 
1.igralec:…………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ime in priimek, naslov, e-mail, tel.št.) 

2.igralec:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ime in priimek, naslov, e-mail, tel.št.) 

 
3.igralec:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ime in priimek, naslov, e-mail, tel.št.) 

 
4.igralec:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ime in priimek, naslov, e-mail, tel.št.) 

 
5.igralec:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ime in priimek, naslov, e-mail, tel.št.) 

 
Kraj in datum:…………………………………………………………………….                               Podpis:…………………………………………. 
 

Osebne podatke udeleženca bo Osteria d.o.o. obdeloval izključno za namene igranja tenisa, kar vključuje tudi obveščanje o dogodkih TC M. Sobota, možne 
spremembe in vse kar je povezano z TC M. Sobota. Za druge namene, osebni podatki udeleženca ne bodo posredovani tretjim osebam. Osebni podatki bodo 
obdelovani skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, obrazec izpolni starš ali zakoniti 
skrbnik udeleženca. ITP bo osebne podatke obdeloval za evidenco svojih aktivnosti vsaj še 5 let po prenehanju sodelovanja. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva 
izpis osebnih podatkov, ki jih Osteria d.o.o. zbira in zahteva izbris ali druge pravice skladno z veljavno zakonodajo. Kakršnakoli vprašanja glede vaših osebnih 
podatkov lahko posredujete na info@tkms.si. V kolikor sumite, da smo zlorabili vaše osebne podatke, se lahko obrnete tudi na urad  Informacijskega 
Pooblaščenca Republike Slovenije. 

Izpolni prijavitelj: 

1.obrok   28.10.2022    znesek………………………… 

2.obrok……………………..znesek………………………… 


