Pravilnik o igranju rekreativne teniške
Lige TK Mengeš

1.člen:
Pravica nastopa:
Pravico nastopa za posamezno ligo imajo samo igralci s pravočasno plačano članarino in
prijavnino za ligo.
Žreb se izvede elektronsko znotraj sistema slotenis.si.

2. člen:
Razpored igranja:
Ker tudi letos uporabljamo sistem vodenja lige preko slotenis.si, ki že avtomatsko naredi žreb
za ligo, pozivamo igralce naj se držijo tega razporeda. Sistem pravično razdeli igralce tako, da
je igralec enkrat domačin, enkrat gost. Tako, da domačin poskrbi za kvalitetne žogice.

3. člen:
Igralno obdobje:
Tekmovanje bo potekalo v treh igralnih obdobjih.
1. Obdobje – do 1.9. naj bi se odigrale tekme v ligah – vsak z vsakim. Do 30.6 mora imeti
igralec odigranih vsaj polovico tekem. Če ne se sklice tekmovalno komisijo. Da odloči
o nadaljnjem tekmovanju za igralca.
2. Obdobje – po 1.9. se začne razigravanje za prvaka – play off
3. Obdobje – v oktobru se določi ena sobota (glede na vremenske pogoje), ko se
odigrajo vsa finala in tekme za tretje mesto.
Kdor do 12. 7. ne bo imel odigranih vsaj 50% tekem, se kaznuje z odvzemom 2 točk.
Seveda, če igralec ni poškodovan, ali drugače opravičen, da ne more igrati.

4. člen:
Točkovanje:
Igra se na dva dobljena seta.
Rezultat 2:0 prinaša zmagovalcu 3 točke, poražencu 0.
Rezultat 2:1 prinaša zmagovalcu 2 točki, poražencu 1.
Končni vrstni red v ligi se določi po naslednjem kriteriju:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Osvojene točke
Razlika v osvojenih zmagah
Razlika v osvojenih setih
Razlika v osvojenih gemih
Medsebojna tekma (v primeru da se sklene krog)
Žreb

V primeru, da se tekma prekine zaradi razumnega razloga ( dež, noč…)se dvoboj nadaljuje pri
rezultatu, kjer sta tekmovalca končala.
Če eden od tekmovalcev preda tekmo (poškodba, oprema…)se tekma registrira v korist
nasprotnika, a se upošteva do tedaj osvojeni rezultat poraženca.

5.člen:
Play off:
Na koncu se igra play off v vseh ligah, ki šteje za končne zmagovalce posameznih lig. Ne šteje
pa za prehod med ligami.
Iz lige, kjer so tri enakovredne skupine (1. In 2. liga moški, 1 liga dvojice) se v četrtfinale
uvirstita prva dva in dva najboljša tretja.
Iz lige, ki je sestavljena iz ene enotne skupine (3. liga moški, super liga dvojice, 2.liga dvojice
ter ženska liga) se v play off uvrstijo prvi štirje igralci, ki igrajo po sistemu 1-4 2-3.
Iz lige, kjer sta dve enakovredni skupini (super liga moški in mix) se direktno v polfinale
uvrstijo prva dva, ki odigrajo polfinale po sistemu 1-2, 2-1

6.člen:
Sporočanje rezultatov:
Najkasneje 24 ur po končanem dvoboju mora domačin na spletni strani slotenis.si vnesti
rezultat dvoboja. Ko to stori, gost dobi e-mail, ki potrdi ali zavrne rezultat, in to najkasneje v
24 urah. Šele, ko gost rezultat potrdi, se le ta avtomatsko generira na spletni strani in
posodobi se lestvica. Če imata igralca težave pri vnosu oz. potrditvi rezultata, lahko vodji lige
po e-mailu ali na sms sporočita rezultat dvoboja.

Rezultat dvojic se sporoči vodji lige preko maila ali sms-a, ali pa v klubskih prostorih, ker sami
rezultatov za dvojice ne morete vpisovati direktno v sistem.

Tekmovalno komisijo lige sestavljajo : Andrej Peterlin, Dušan Planinšek, Tim Janežič.

