Pravilnik Gorenjskih rekreativnih teniških lig (GRTL)
za posmeznike(ce) in dvojice

Vodstvo lige: Miha Bitežnik, Primož Tiringar in Primož Starc.
1. Igra temelji na »fair play-u«.
2. Celoten pravilnik velja tako za posameznike, posameznice in ekipe v igranju dvojic za vse kategorije
3. Ekipo dvojic lahko sestavlja največ pet igralcev.
4. Ženske lahko sodelujejo v moških ligah tako posameznikov kot v ekipah dvojic.
5. Igralca sta na igrišču obenem tudi sodnika in upoštevata pravila tenisa – TZS, ATP, ITF…
6. Domačin je dolžan vpisati rezultat na spletni strani preko svojega profila najkasneje v 24-ih urah od
končanega dvoboja. Prav tako je gost dolžan potrditi rezultat najkasneje 24 ur od prejetega emaila.
7. Igra se na dva dobljena niza. V obeh nizih se igra morebitna podaljšana igra (tie-break) do 7, v
primeru rezultata 1:1 v nizih pa se tretji nit igra podaljšana igra (tie-break) do 10 na dve točki razlike.
8. Za zmago v dveh nizih zmagovalec prejme tri točke in poraženec noč točk, za zmago z 2:1 v nizih
pa prejme zmagovalec dve točki in poraženec eno točko.
9. Za vsak dvoboj se odpre nov komplet žogic, katerega je dolžan priskrbeti domačin. Uporabljate
lahko izključno žogice, ki so na začetku sezone določene kot uradna žoga lige. Če domačin ne
prinese ustreznih žogic, ima nasprotnik dolžnost zavrniti dvoboj.
10. V primeru da se tekma prekine zaradi razumnega razloga (tema, dež…) se dvoboj nadaljuje pri
rezultatu, kjer sta tekmovalca zaključila srečanje. Za termin se dogovorita sporazumno v roku
najkasneje sedmih dni in obvestita vodstvo GRTL.
11. Vsak igralec mora v primeru spornih situacij (zamujanje, nešportna igra, nešportno obnašanje ipd...)
o tem obvestiti vodstvo lige.
12. Če eden od tekmovalcev preda tekmo (poškodba, oprema...) se tekma registrira v korist
nasprotnika, a se upošteva morebitni dobljeni niz, ki ga je do tedaj osvojil poraženec.
13. V kolikor eden od tekmovalcev zamudi 15 minut ali več, lahko nasprotnik zavrne igranje, ter se
tekma registrira v njegovo korist 6:0, 6:0. V primeru, da se tekma ne more odigrati do konca, nosi
stroške dodatne ure igralec, ki je zamudil na srečanje.
14. Ogrevanje je omejeno na 10 minut.
15. V kolikor se dvoboj ne konča v roku dveh ur morata oba igralca dokupiti še eno dodatno uro in
odigrata dvoboj do konca - če je možno takoj. V kolikor eden od igralcev ne želi, ali ne more odigrati

dvoboja do konca, ima pravico odkloniti nadaljevanje dvoboja, vendar se morata v roku sedmih dni
dogovoriti, kdaj bosta dvoboj dokončala. Odločitev more domačin posredovati vodstvu GRTL.
16. Prijavo o spornih situacijah more tekmovalec podati na mail lige najkasneje v 24-ih urah po
končanem dvoboju. O tem nato razpravlja vodstvo GRTL, ki mora odločitev pisno po mailu sporočiti
vsem vpletenim najkasneje v petih dneh. Če bo nad katerim igralcem veliko pritožb, ga lahko
vodstvo GRTL izključi iz tekmovanja.
17. Zmagovalec sezone je tisti igralec, ki zbere največ točk. Za končno uvrstitev šteje večje število točk
doseženih v rednem delu lige. V primeru enakega števila točk dveh igralcev se upošteva najprej
morebitni medsebojni dvoboj v razigravanju, nato 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.
18. Pravilo 24 ur
V kolikor eden od igralcev odpove tekmo manj kot 24 ur pred dogovorjenim terminom, ima igralec,
ki ni kriv za odpoved tekme, možnost, da tekme ne odigra in zmaga z rezultatom 6:0, 6:0. Razlog za
odpoved tekme manj kot 24 ur pred dogovorjenim terminom je nepomemben (naj gre za lenobo,
bolezen, prezasedenost…) – vsak igralec nosi riziko odpovedi sam. Lahko pa se oškodovani igralec
v duhu fair playa odloči, da se tekma odigra, vendar ne na njegove stroške. V vsakem primeru pa
pravilo 24 ur vključuje v celoti tudi pravilo 48.
19. Pravilo 48 ur
Igralec, igralca, lahko odpovesta tekmo 48 ur pred rezerviranim terminom brez razloga in brez
stroškov. V kolikor je rezervacija preklicana manj kot 48 ur pred rezerviranim terminom, si lastnik
igrišč pridržuje pravico stornacijo zaračunati v znesku dveh igralnih ur po 5,00 €/uro. Igraleca lahko
tudi poiščeta druga dva igralca, ki sta pripravljena ta isti termin odigrati tekmo in se s tem izogneta
plačilu stroška stornacije. Obstaja tudi možnost, da odpadli termin lastnik igrišč uspe prodati naprej.
Tudi v tem primeru tekmovalca ne nosita stroškov. V primeru, da bo potrebno strošek stornacije
plačati, jih plačate vodstvu GRTL, ki naprej ureja plačila z lastnikom igrišč. Tekmeca se dogovorita
za nov termin igranja, vendar morata prej vodstvu GRTL poravnati stroške stornacije (oziroma jih
poravna krivec odpovedi – vkolikor pride do zapleta se igralca lahko obrneta na vodstvo lige, ki bo
pomagalo rešiti spor). Dokler spor ni v celoti rešen, imata igralca prepoved igranja ostalih tekem v
ligi.

20. Pravilo, ki ureja dolžnosti igralcev za dogovarjanje igranja tekem in kazni za neodigrane tekme
a) Domačin (tisti, ki je na razporedu napisan prvi) je dolžan kontaktirati gosta, se dogovoriti za dan
in uro dvoboja in rezervirati igrišča. Gost ni dolžan kontaktirati domačina.
b) Če se gost ne odziva na povabila do najkasneje 14 dni po preteku datuma predvidene tekme, jo
domačin lahko registrira z rezultatom 6:0, 6:0 v njegovo prid najkasneje 20-i dan po preteku
datuma predvidene tekme. .
c) Če domačin ne kontaktira gosta do najkasneje 14 dni po preteku datuma predvidene tekme, jo
lahko gost z zahtevo na mail lige registrira z rezultatom 6:0, 6:0 v njegovo prid najkasneje 20-i
dan po preteku datuma predvidene tekme.
d) Če se tekma ne odigra in sta za to kriva oba oziroma nihče ni podal utemeljene zahteve za
registracijo tekme 6:0, 6:0 v roku določenem v pravilniku (točka b in c) se tekma registrira z
rezultatom 0:0, 0:0 (0 točk za oba tekmovalca.
e) Tekma se lahko odigra tudi kasneje kot v 14-ih dneh po preteku datuma predvidene tekme a
najkasneje do zadnjega datuma rednega dela lige.
f) Kdor ne odigra dveh tekem po lastni krivdi je ob koncu lige zadnji ne glede na doseženo število
točk in izpade v nižjo ligo. Kdor ne odigra po lastni krivdi treh tekem ali več, se ga lahko izključi
iz lige ali postavi v zadnjo ligo.
g) Za neodigrano tekmo se štejejo vse tekme, ki niso niti začete ali odigrane do konca za igralca,
ki je neposredni krivec.
h) Če tekmovalec smatra, da lige ni mogel igrati zaradi upravičenih razlogov (poškodba,
bolezen,...), more razloge posredovati na mail vodstva lige, ki bo odločalo o morebitnih milejših
ukrepih, kot jih navajajo prejšnje točke.
i) Za neodigrane tekme ni povrnjena igrlnina s strani organizatorja.
21. Pravilnik, ki ureja možnost napredovanja in izpada iz lige
a) V posamezni ligi sodeluje po 14 igralcev. Ob koncu sezone napredujejo v višjo ligo štirje igralci
(prva dva brezpogojno, tretji in četrti pa pogojno). Prav tako izpadejo tudi štirje igralci (vsi štirje
brezpogojno, lahko pa jih izpade več). Za napredovanje oz. izpad bo štel končni rezultat
seštevka točk rednega dela lige.
b) Vsako leto si vodstvo lige pridrži pravico, da lahko največ dva igralca, tako imenovano posebno
povabilo, takoj postavi v eno od višjih lig (po dva igralca v vsako ligo), če igralec izpolnjuje
pogoje za to (dokazljivi rezultati in teniško znanje na državni ravni).
Primer: Če vodstvo lige ob začetku sezone novega igralca ali pa obstoječega igralca iz nižje lige takoj
postavi v elitno ligo, potem iz prve lige v elitno napredujejo le trije, iz prve lige in vsake nižje lige pa tako
izpade po en igralec več.

c) Če kateri od igralcev odkloni sodelovanje v novi sezoni, se vsi postavljeni igralci po ligah
pomaknejo za eno mesto navzgor.
d) Če je novih igralcev več kot za eno ligo, bo vodstvo organiziralo dve ali več enakih najnižjih lig.
V primeru dveh ali več enakih lig brezpogojno napreduje le prvo uvrščeni igralec iz ostalih pa se
bodo naslednje leto postavile po kakovosti različne lige glede na uvrstitev vseh igralcev vseh
enakovrednih lig.
22. Vsa zgoraj napisana pravila se lahko sproti dopolnjujejo glede na razvoj in potek GRTL.

Kranj, 30.4. 2017

Vodstvo GRTL

