PRAVILNIK KAMNIŠKE EKIPNE TENIŠKE LIGE 2017
1. Pravica igranja
V ligaškem tekmovanju lahko igrajo vsi, ki imajo naslov stalnega ali začasnega prebivališča v
občini Kamnik. Igrajo lahko tudi prebivalci drugih občin, morajo pa imeti plačano članarino v
TK Kamnik za tekoče leto.
2. Kraj in čas igranja
Praviloma se vsi dvoboji igrajo na igriščih TK Kamnik, in sicer od maja do septembra 2017.
3. Sestava lig
Prvo leto razdelitev ekip v posamezne lige opravi tričlanska tekmovalna komisija lige, ki pri
razdelitvi kot prvi kriterij upošteva vse razpoložljive »zunanje« podatke (arhiv TZS, klubski
arhivi, drugi arhivi, itd.) in šele kot drugi kriterij želje ekipe. V naslednjih letih se spremembe
v posameznih ligah dogodijo le zaradi napredovanja najboljših oziroma izpada najslabših
(prehod iz lige v ligo) ali pa v primeru, da se neka ekipa ne bo več prijavila za igranje v ligi.
Ekipe, ki bodo želele v ligaško tekmovanje pristopiti v naslednjem letu, bodo morale začeti
igrati v najnižji ligi, tekmovalna komisija lige pa lahko takšnim ekipam podeli tako imenovani
Wild Card – to pomeni, da se ekipa že v prvem letu igranja lahko uvrsti neposredno tudi v prvo
ligo. Cilj lige je, da so tekme oz. dvoboji čim bolj izenačeni – nobenega smisla nima, da zelo
dobra ekipa začne v najnižji ligi in tam »mesari«.
4. Kategorije
Ekipe bodo glede na kvaliteto oziroma znanje posameznih igralcev razdeljene v več lig (v tem
trenutku predvidevamo, da bomo pri moških igrali v dveh kvalitetnih nivojih oziroma ligah, pri
ženskah pa v eni). Nazivi posameznih lig: prva liga ekipno, druga liga ekipno. V primeru velikega
števila »enako močnih« prijav v posamezne lige se bo izvedlo tekmovanje v dveh ali več
skupinah (primer: prva liga A in B skupina).
5. Razpored igranja
Tekmovalna komisije lige izdela urnik (razpored) igranja posameznih kol oziroma določi skrajni
rok, do katerega morajo biti odigrana posamezna kola. Igralna dneva sta načeloma torek in
četrtek, ura začetka tekme pa je najkasneje ob 16.00. Tekme se seveda lahko igrajo tudi ob
sobotah in nedeljah, ura začetka ni določena. »Domačin« tekme mora vzpostaviti stik z
nasprotnikom, se z njim dogovoriti za točen dan in uro igranja dvoboja, poskrbeti za
rezervacijo igrišč za tekmo, o tem obvestiti koordinatorja lige in zagotoviti tri nove žoge za
igranje vseh dvobojev v neki tekmi.
6. Sistem igranja
Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi
oziroma skupini naj bi bilo 8 ekip (max. 10), ki se bodo med seboj merili vsak drugi teden
(obremenitev torej ni prevelika), vsaka ekipa naj bi torej v eni ligaški sezoni odigrala najmanj
7 tekem. Za vsako ligaško tekmo ekipi lahko rezervirata šest ur - po dve uri na dveh igriščih
za dvoboja posamezno in dve uri na enem igrišču za dvoboj dvojic. Dvoboja posamezno naj bi
se začela ob isti uri, takoj po zaključku zadnjega dvoboja posamezno, pa se mora odigrati še
dvoboj dvojic. Ekipa za ligaško tekmovanje lahko prijavi največ štiri igralce, dva od njih pa za
vsako ligaško tekmo poljubno razvrsti na prvo in drugo desko za dvoboja posemezno in dva za
dvoboj dvojic. Ekipa, ki na neki ligaški tekmi ni popolna (najmanj dva igralca) izgubi tekmo z

0/3. Vsaka ekipa mora ob prijavi napisati ime kapetana ekipe in njegovo kontaktno številko.
Kapetan je zadolžen za komunikacijo med drugimi ekipami in koordinatorjem.
7. Štetje
V vseh ligah se vsi 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).
8. Točkovanje
Zmaga v tekmi s 3/0 prinaša tri točke, zmaga z 2/1 dve točki, poraz z 1/2 eno točko in poraz
z 0/3 nič točk.
9. Lestvica
Za končno uvrstitev šteje večje skupno število osvojenih točk; v primeru enakega števila točk
dveh ekip se upošteva medsebojna tekma; v primeru enakega števila točk več ekip pa se vrstni
red določi po naslednjih kriterijih: a) večje število točk v medsebojnih tekmah; b) medsebojna
razlika v nizih; c) medsebojna razlika v igrah (gemih); d) žreb.
10. Žoge
Vsak dvoboj se igra s tremi novimi žogami, vodstvo tekmovanja lahko pred začetkom
tekmovanja določi uradno žogo (recimo Dunlop Fort).
11. Sporočanje rezultatov
Takoj po odigrani tekmi mora kapetan »domače ekipe« koordinatorju lige po e-pošti ali po
SMS-u sporočiti rezultat tekme.
12. Prestavitev tekem
Ekipa, ki določene tekme ne more odigrati, mora to čimprej javiti nasprotniku in se z njim
dogovoriti za nov datum igranja tekme (preloženi dvoboj se mora odigrati v roku 14 dni od
datuma, prvotno določenega za igranje) ter o vsem tem obvestiti koordinatorju lige. Tekma se
na dan, ki je bil določen za odigranje, ne more več preložiti, kar pomeni, da je izgubljena z
rezultatom 0/3. Ekipa mora o tem, da ne more igrati tekme (ne more pa je tudi preložiti),
obvestiti nasprotnika in koordinatorja lige, kajti v nasprotnem primeru se ekipi doda še minus
1 točka (odvzame se od skupnega števila osvojenih točk). Ekipa lahko tekmo med njo in
nasprotno ekipo preloži samo enkrat.
13. Neopravičeno neodigrana tekma
Neupravičeno neodigrana tekma, ki jo ugotavlja komisija lige, se registrira s porazom z 0/3 in
kaznuje z odvzemom ene točke povzročitelju, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 3/0 in dobi 3
točke. Trije (3) neupravičeno neodigrane tekme pomenijo avtomatično izključitev iz lige.
14. Izstop iz lige
V primeru izključitve ali izstopa iz lige katere od ekip se vsi njeni rezultati brišejo, če ekipa
ni odigrala vsaj 75% vseh tekem v ligi.
15. Pokali
Po končanem rednem delu lige prve tri ekipe v vsaki ligi dobijo pokale.

16. Prehodi iz lige v ligo
Prehodi iz višje v nižjo ligo bodo definirani po končanih prijavah za leto 2018, načeloma pa
velja, da zadnja ekipa iz višje lige izpade v nižjo ligo, prvouvrščena ekipa nižje lige pa se uvrsti
v višjo ligo.
17. Prijavnina
Vse ekipe, ki bodo sprejete v ligaško tekmovanje in ki bodo želele v ligi tudi dejansko igrati,
morajo poravnati prijavnino oziroma igralnino v višini 60 €/ekipo, in sicer do pričetka lige, na
Tenis klub Kamnik, Maistrova 15a, 1241 Kamnik, TRR SI56 6100 0001 0947 282 (Delavska
hranilnica), namen plačila: prijavnina – kamniška ekipna teniška liga. Ekipi, ki izstopi ali je
izključena iz lige, organizator ne povrne prijavnine.
S plačilom prijavnine počakajte, dokler se ne uskladijo vse stvari oziroma dokler ne
prejmete poziva k plačilu. Poslana prijavnica vas ne zavezuje k igranju oziroma plačilu!
18. Žreb
Žreb bo narejen v petek 28.4.2017. Sestava posameznih lig in razpored tekem po kolih za celo
sezono bosta objavljena na spletni strani TK Kamnik, po e-pošti pa bosta poslana tudi vsem
sodelujočim. Kamniška ekipna teniška liga se uradno prične s torkom 9.5.2017.
19. Obveščanje
Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u. Obveščanje
širše javnosti bo potekalo preko spletne strani TK Kamnik in časopisov (Kamničan-ka).
Koordinator lige vsak ponedeljek izdela lestvico vseh lig in jo skupaj z rezultati pošlje vsem
igralcem, ki so vključeni v ligaško tekmovanje, ter medijem.
20. Prijave, prijavnice
Prijave sprejemamo do srede 26.4.2017. Prijavnice lahko najdete na spletni strani TK Kamnik
na naslovu: http://tkkamnik.si/kamniska-liga/.
21. Tekmovalna komisija lige
Tekmovalno komisijo lige za leto 2017 sestavljajo: Matjaž Pogačar (koordinator lige), Boris
Božičnik (klub) in ???? (predstavnik igralcev).
22. Informacije
Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 041 844 086 (Matjaž Pogačar) ali na epoštnem naslovu matjaz_pogacar2@t-2.net.
23. Pravila tenisa
Igra se po pravilih TZS, razen če je v pravilniku kamniške ekipne teniške lige napisano drugače
(potem velja pravilnik).
Tekmovalna komisija lige, Kamnik 13.10.2016
Matjaž Pogačar
Boris Božičnik
?????

