
 

PRAVILNIK  

 

RCU POLETNE TENIŠKE LIGE 2014 

1. Pravica igranja 

V RCU teniško ligo se lahko prijavi vsak polnoleten igralec tenisa. Organizirano bo ligaško 

tekmovanje  v konkurenci za posameznike.  

2. Kategorije 

Posamezno: 

Igralci bodo naključno (z žrebom) uvrščeni v seznam igralcev. 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). Prednost pri prijavi imajo igralci, ki so v preteklem letu 

že igrali ligo. 

3. Razpored igranja 

Tekmovalna komisije lige izdela urnik igranja posameznih kol oziroma določi skrajni rok, do 

katerega morajo biti odigrana posamezna kola (primer: prvo kolo se mora odigrati do 

10.5.2014; drugo kolo se mora odigrati do 20.5.2014, itd.). »Domačin« dvoboja (prvonapisani 

igralec nekega dvoboja) mora vzpostaviti stik z nasprotnikom, se z njim dogovoriti za dan in 

uro igranja dvoboja, poskrbeti za rezervacijo igrišča za dvoboj, o tem obvestiti koordinatorja 

lige. 

4. Prizorišče 

Praviloma se vsi dvoboji igrajo na igriščih Rekreacijskega centra Urbanija, Podpeč 7, 1225 

Lukovica  

5. Sistem igranja 

Posamezniki 

Tekmovanje poteka po Bergerjevem sistemu (po skupinah, vsak z vsakim). V ligi naj bi bilo 

največ 16 igralcev, ki se bodo med seboj merili v obdobju 10 dni (obremenitev torej ni 

prevelika), vsak igralec naj bi torej v eni ligaški sezoni odigral 15 dvobojev.  

6. 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). 



7. Točkovanje 

Posamezno: 

Zmaga v dvoboju z rezultatom 2/0 prinaša 3 točke, zmaga z 2/1 dve točki, poraz z enim 

dobljenim nizom 1 točko in poraz brez dobljenega niza 0 točk. 

8. 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 (gemih); d) skupna razlika v igrah (gemih); e) 

žreb. 

9. Ţoge 

Vsak dvoboj se igra s štirimi novimi žogami, uradna žoga RCU lige je ________. Žoge so za 

vsak dvoboj na voljo pri gostitelju lige (g. Bernard Urbanija). Po končanem dvoboju si igralca 

razdelita žogi in jih nato uporabljata v lastne namene. 

10. Sporočanje rezultatov 

Takoj po odigranem dvoboju morata oba igralca koordinatorju lige po e-pošti ali po SMS-u 

sporočiti rezultat medsebojnega dvoboja ter vpisati rezultat v tabelo pri gostitelju lige. 

11. Prestavitev dvobojev 

Igralec, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čimprej javiti nasprotniku in se z 

njim dogovoriti za nov datum igranja dvoboja (preloženi dvoboj se mora odigrati v roku 10 

dni od datuma, prvotno določenega za igranje) in o vsem tem obvestiti koordinatorju lige. 

Dvoboj se na dan, ki je bil med dvema igralcema določen za odigranje, ne more več preložiti, 

kar pomeni, da je izgubljen z rezultatom 0/6 0/6. Igralec mora o tem, da ne more igrati 

dvoboja (ne more pa ga tudi preložiti), obvestiti nasprotnika in koordinatorja lige, kajti v 

nasprotnem primeru se igralcu doda še minus 1 točka (odvzame se od skupnega števila 

osvojenih točk). Igralec lahko dvoboj med njim in nasprotnikom preloži samo enkrat. 

12. Neopravičeno neodigran dvoboj 

Neupravičeno neodigran dvoboj, ki ga ugotavlja komisija lige, se registrira s porazom 06, 06  

in kaznuje z odvzemom ene točke povzročitelju, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 60, 60  in 

dobi 3 točke. Trije (3) neupravičeno neodigrani dvoboji pomenijo avtomatično izključitev iz 

lige (z možnostjo zamenjave – glej točko 13). 

13. Izstop iz lige 

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 3/4 

dvobojev). 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 ligo odloča 

tekmovalna komisija. 

14. Play-off, pokali, nagrade 

Po končanem rednem delu lige vsi igralci v ligi igrajo še zaključno tekmovanje oziroma play-

off (1-16, 2-15, zmagovalca za prvo mesto). Oba finalista v play—offu bosta v ligi dobila 

pokal in praktično nagrado. 

15. Prijavnina 

Vsi igralci, ki bodo sprejeti v ligaško tekmovanje in ki bodo želeli v ligi tudi dejansko igrati, 

morajo do pričetka lige poravnati prijavnino oziroma igralnino v višini ___ €/osebo. Prav tako 

je pogoj za igranje lige plačana letna karta za igrišče pri gostitelju lige. Vsi prispevki morajo 

biti plačani pred izvedbo žreba. Igralcu, ki izstopi ali je izključen iz lige, organizator ne 

povrne prijavnine. 

16. Ţreb 

Žreb in razpored dvobojev bosta narejena v petek 11.4.2014. Sestava posameznih kol oziroma 

razpored dvobojev za celo sezono bosta objavljena na spletni strani www.rcu.si, na facebook 

strani rcu tenis in po e-pošti pa poslana tudi vsem sodelujočim. RCU poletna teniška liga se 

uradno prične s prvim kolom, ki se bo začel od 20.-30.04.2014 

19. Obveščanje 

Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u. Obveščanje 

širše javnosti bo potekalo preko spletne strani, facebook strani in na oglasni tabli pri gostitelju 

lige. Koordinator lige vsakih 10 dni izdela lestvico lige in jo skupaj z rezultati pošlje vsem 

igralcem, ki so vključeni v ligaško tekmovanje, ter objavi na spletni strani, facebook strani in 

obesi na oglasno desko. 

20. Prijave, prijavnice 

Prijave sprejemamo do torka 01.04.2014. Prijave pošljite na e-poštni naslov 

rcutenis@gmail.com. 

21. Tekmovalna komisija lige 

Tekmovalno komisijo lige za leto 2014 sestavljajo: Gašper Pogačar (koordinator lige), 

Bernard Urbanija (predstavnik kluba-gostitelja lige), ______________ (predstavnik igralcev). 

22. Informacije 

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 030 315 990 (Gašper Pogačar) ali na e-

poštnem naslovu rcutenis@gmail.com 

23. Pravila tenisa 

mailto:rcutenis@gmail.com
mailto:rcutenis@gmail.com


Igra se po pravilih TZS, razen če je v pravilniku RCU teniške lige napisano drugače (potem 

velja pravilnik). Igra naj se predvsem po načelu fair playa. 

24. Rezervacija igrišč za dvoboje 

Vse poizvedbe v zvezi s prostimi termini in rezervacijo igrišč za dvoboje lahko opravite na 

telefonsko številko 01 / 7235 826  (RCU Lukovica). 

 

Tekmovalna komisija lige, Lukovica 05.03.2014 Gašper Pogačar 


