
PRAVILNIK ŠTUDENTSKA TENIS LIGE 2022

1. SPLOŠNE DOLOČBE

a) Pravilnik ureja potek študentske tenis lige, ki ga organizira in vodi vodstvo tekmovanja Univerzitetne
športne zveze Maribor (UŠZM). Za vse informacije je na voljo vodja lige Jan Sredenšek, 031 283 418, e

mail: jan.sredensek@zdravazabava.com.

b) Pravico do udeležbe imajo vse osebe, ki imajo status študenta, so stare vsaj 18 let, so člani Zdrave
Zabave in niso registrirani kot tekmovalci s strani Teniške zveze Slovenije (TZS). V kolikor se v
študentsko tenis ligo ne prijavilo dovolj študentov (12 igralcev), si organizator pridružuje pravico, da
ligo izpopolni z »neštudenti«.

c) Vsi tekmovalci sodelujejo na lastno odgovornost.

d) Tekmovanje bo organizirano v konkurenci posameznikov tako za ženske kot moške. V primeru

nezadostnega števila prijav za izvedbo ločenih lig v ženski in moški kategoriji, se omenjeni kategoriji

združita v okviru mešene kategorije. Slednje mora potrditi tudi vodstvo lige.

e) Pred pričetkom lige mora vsak igralec podpisati pristopno izjavo, da se strinja s pravilnikom študentske
tenis lige.

2. PRIZORIŠČE

Vsi dvoboji se igrajo na igriščih Športnega centra Fontana, Gosposvetska 114, 2000

Maribor. 3. SISTEM IGRANJA

a) Sistem lige je razdeljen v dva dela. Najprej skupinski del lige, nato pa finalni turnir najboljših 4-ih

tekmovalcev (V primeru 2 skupin, se finalnega turnirja udeležita 2 najboljša igralca iz skupine, v

primeru 1 skupine napredujejo najboljši 4 igralci).

b) Tekmovanje bo potekalo v dveh delih:

1. del (skupinski del): round robin (vsak igra z vsakim), kjer štirje po točkah najboljši igralci
skupinskega dela napredujejo v naslednjo fazo tekmovanja. V primeru dveh skupin si

napredovanje zagotovijo prva dva igralca po točkah skupine A in B.

2. del (final4 turnir) – štirje najboljši igralci se v sklepnem dejanju lige najprej pomerijo v

polfinalu in kasneje še za 3. in 1. mesto:

1. polfinale A1 : B2 (oziroma A1 : A4)

2. polfinale A2 : B1 (oziroma A2 : A3)

Vodstvo si pridržuje pravico do naknadne spremembe tekmovalnega sistema glede na število prijavljenih

igralcev.

Vodstvo ima pravico do spremembe že objavljenega razporeda zaradi objektivnih okoliščin. O spremembi



razporeda mora vodstvo tekmovanja obvestiti dotične igralcev najmanj 24 ur pred predvidenim dvobojem.

4. RAZPORED IGRANJA IN LESTVICA
a) Organizator bo glede na sistem tekmovanja in število prijavljenih igralcev pred začetkom tekmovanja

objavil razpored kol (dvobojev) in povezavo do aktualne lestvice na spletni strani Zdrave Zabave. Sistem

in razpored tekmovanja je odvisen od števila prijavljenih igralcev v Študentsko tenis ligo 2021.

b) Vodja lige izdela razpored igranja posameznih kol za vsa kola. Igralni dan lige je TOREK (10.00 – 12.00 in

19.00 - 21.00) in  SREDA (19.00 – 21.00) na igriščih Športnega centra Fontana.

c) »Domačin« dvoboja (prvonapisani igralec nekega dvoboja), mora poskrbeti, da »gosta« (drugonapisani
igralec nekega dvoboja) pozove in pošlje dokazljiv (mail ali SMS) poziv k tekmi. »Domačin« zagotovi tri

nove Dunlop FORT žogice za igranje dvoboja (v primeru dogovora med igralcema so lahko tudi žogice

drugačne). Če se ugotovi, da katerega koli igralca ni na predviden dvoboj in o tem ni obvestil

nasprotnega igralca in vodjo lige. Se njun dvoboj registrira z rezultatom 0/0 in 0/0, kar pomeni, da se

dvoboj šteje kot odigran igralca pa ne dobita točk za lestvico. Vsak igralec mora odigrati vsaj 75%

predvidenih tekem. V kolikor ne odigra 75% tekem, se mu NE vrne kotizacija in vodstvo lige odloča o

njegovem nadaljnjem nastopanju v ligi (Primer: igralec se uvrsti na finalni turnir in nima odigranih 75%

tekem).

d) PREDVIDEN RAZPORED*:

IGRALNI TEDEN DATUM

TOREK SREDA

1 10.05.2022 11.05.2022

2 17.05.2022 18.05.2022

3 24.05.2022 25.05.2022

4 31.05.2022 1.06.2022

5 7.06.2022 8.06.2022

6 14.06.2022 15.06.2022

7 21.06.2022 22.06.2022

8 28.06.2022 29.06.2022

FINAL4 september 2022

* razpored je predviden (točen razpored bo objavljen ob zaključku prijav)

5. ŠTETJE

Dvoboji se 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 igiri oziroma točki razlike)

6. TOČKOVANJE

Odigran dvoboj 1 točka.
Vsak dobljen set 1 točka.
Zmaga dodatna 1 točka.



Neodigran dvoboj 0 točk.

Vsak igralec mora odigrati vsaj 75% predvidenih tekem, v določenih rokih. V kolikor se dvoboja ne  odigra
zaradi različnih razlogov mora to pisno javiti koordinatorju lige oziroma tekmovalni komisiji.

7. LESTVICA

Za končno uvrstitev šteje večje število skupno osvojenih 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 igrah (gemih)

c) Žreb

8. ŽOGE

Vsak dvoboj se igra s tremi novimi žogami, uradna žoga Študentske tenis lige 2022 je Dunlop FORT. Žoge za
vsak dvoboj zagotovi domačin dvoboja. Če domačin dvoboja ne zagotovi žog, lahko nasprotnik odkloni igranje
oz. se lahko dogovorita drugače. V primeru, da ne pride do dogovora je domačin izgubil dvoboj z 0:6, 0:6. Prav
tako je dolžnost gosta, da o »incidentu« obvesti vodjo lige.

9. SPOROČANJE REZULTATOV

a) Da bo komunikacija med udeleženci in vodjo lige lažje potekala, bodo igralci pred pričetkom lige dodani
v skupino (npr. Whatsapp), kamor bodo sporočali rezultate dvobojev in ostale aktualne zadeve
povezane z ligo (razporedi, nadomestni termini, ipd.).

b) Takoj po končanem dvoboju mora prvo zapisani igralec – »Domačin« sporočiti rezultat dvoboja v
omenjeno skupino oz na mail vodji lige. (npr. 2. Kolo: Janez : Marjan, Janez sporoči rezultat)

c) Vsak izmed igralcev je dolžan sporočiti verodostojen rezultat, ki ga potrdita oba igralca.

d) Vodja lige je dolžan rezultate sproti vpisovati in voditi lestvico, ki je dostopna na spletni strani
organizatorja.

10. NEOPRAVIČENO NEODIGRAN DVOBOJ
Neopravičeno neodigran dvoboj, ki ga ugotavlja vodja liga, se registrira s porazom 0:6, 0:6 in kaznuje z
odvzemom ene točke povzročitelju, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 6:0, 6:0 in dobi 3 točke. Dva (2)
neopravičeno neodigrana dvoboja pomenita avtomatično izključitev iz lige.

11. IZSTOP IZ LIGE
V primeru izključitve ali izstopa iz lige katerega od igralcev se vsi njegovi rezultati brišejo. Igralci, ki izstopi (ali je
izključen) iz lige, se kotizacije ne vrne. Igralec mora izstop podati pisno po elektronski pošti.

12. PRIJAVNINA IN IGRALINA
Vsi igralci, ki želijo igrati v Študentski tenis ligi 2022 morajo izpolniti spletno prijavnico in do zaključka prijav
poravnati  kotizacijo na sedežu organizatorja.
Rok prijave je 9. 5. 2022
Prijavnina: brezplačno (pogoj je članstvo v ZdraviZabavi)
Kotizacija: 30€ (Ob odigranih 75% tekem, se kotizacija vrne)

Minimalno število igralcev za izvedbo lige je 6. Maksimalno število igralcev je 12 (po posamezni kategoriji –
moški, ženske)



13. NAGRADE
Prvo, drugo in tretje uvrščeni igralci v vseh ligah prejmejo nagrade, katere zagotovi gostitelj, Univerzitetna
športna zveza Maribor.

a.) Razglasitev najboljših treh posameznikov v študentski tenis ligi bo takoj po končani final4-u
(predvidoma september 2022).

b.) Podelitev pokalov in medalj najboljšim trem igralcem.

c.) Prvi trije igralci prejmejo tudi praktične nagrade.

14. ŽREB
Žreb in razpored dvobojev bosta narejena takoj po zaključku prijav. Razpored dvobojev po kolih za celotno
sezono bo objavljen na spletni strani ZdraveZabave (www.zdravazabava.com), po e-pošti bo razpored poslan
tudi vsem sodelujočim.

15. OBVEŠČANJE
Obveščanje in komunikacija vseh udeležencev lige bo potekala izključno v skupini Whatsapp. Obveščanje širše
javnosti bo potekalo preko spletne strani www.zdravazabava.com, FB strani ZdravaZabava in Instagram profilu
Zdravazabava.

16. INFORMACIJE

Vse dodatne informacije lahko dobite pri vodji lige Jan-u Sredenšek-u 031 283 418
(jan.sredensek@zdravazabava.com).

17. TEKMOVALNA KOMISIJA LIGE

Tekmovalno komisijo študentske tenis lige za leto 2022 sestavljajo Jan Sredenšek (vodja lige), Klemen Tasič
(vodja projektov UŠZM) in Žiga Dobaj (predstavnik igralcev).

18. PRAVILA

Igra se po pravilih Tenis zveze Slovenije! Morebitne spore igralci rešujejo sami. (http://www.teniska
zveza.si/PortalGenerator/document.aspx?id=1125)

19. FAIR PLAY

Organizator si pridržuje pravico, da če se pojavi nešportno vedenje, predajanje tekem brez boja, poročanje
napačnih rezultatov in podobno, se dotičnemu igralcu brišejo točke ali se ga izključi iz lige.

20. POSEBNA DOLOČILA

Vsak tekmovalec nastopa na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti zaradi
odtujitve in/ali uničenja osebne lastnine s strani tretjih oseb v času izvedbe tekmovanja. Prav tako organizator
ne prevzema nobene odgovornosti zaradi morebitnih poškodb, ki bi nastale kot posledica igre.

Pravilnik potrjuje tekmovalna komisija, dne 15.4.2022

Jan Sredenšek                                             Klemen Tasič                                                                                  Žiga Dobaj


