
 

 

 

 

 

 

PROGRAM IN PRAVILA NA EKIPNEM SENIORS DRŽAVNEM PRVENSTVU 

SLOVENIJE V TENISU 

 

1. Državno ekipno Seniors prvenstvo v tenisu v kategoriji posamezno za igralke in 

igralce bo potekalo v organizaciji Tenis kluba Zsport, ki se nahaja v ŠRC Nove 

Fužine, neposredno ob Zaloški cesti, nasproti gostilne Jurman, na petih peščenih teni-

ških igriščih pod balonoma.  

2. V moški in ženski kategoriji bo organiziranih 12. starostnih kategorij (do 35 let, 35 let 

+, 40 let +, 45 let +, 50 let + 55 let+, 60 let +, 65 let +, 70 let +, 75 let +, 80 let + in 85 

let +).  

3. Ženska in moška rekreativna starostna kategorija do 35 let bo organizirana za namen 

izvedbe ekipnega Seniors državnega prvenstva. Starostna kategorija do 35 let ni ura-

dna starostna kategorija za udeležbo na ekipnem Seniors svetovnem prvenstvu. 

4. Ekipa igralk oziroma igralcev mora biti sestavljena iz treh ali štirih oseb, ki bodo na 

turnirju proti nasprotni ekipi igrali srečanje z dvema tekmama v kategoriji posamezno 

in eno tekmo v kategoriji dvojic. Turnir bo potekal na izpadanje, bodo pa vse ekipe 

igrale najmanj dve srečanji, saj bo vzporedno potekal tudi tolažilni turnir.  

5. Na državno prvenstvo se lahko prijavijo igralke in igralci tenisa, ki od leta 2019 niso 

registrirani kot tekmovalci oziroma tekmovalke pri Teniški zvezi Slovenije oziroma se 

od leta 2019 niso udeležili mednarodnega članskega turnirja ali članskega turnirja v 

kategoriji posamezno, ki je potekal pod okriljem Teniške zveze Slovenije. Izjema za to 

pravilo velja za Seniors igralke in igralce, ki so se zaradi ukrepov pri omejevanju igra-

nja tenisa, ki so bili povezani s Korona virusom, registrirali kot tekmovalci in udeležili 

članskih tekmovanj v članski kategoriji, v obdobju od 13. novembra 2020 do 14. fe-

bruarja 2021. 

6. V prvem koraku za udeležbo na Seniors ekipnem državnem prvenstvu v tenisu morajo 

imeti Seniors igralke in igralci urejeno registracijo v članski Seniors organizaciji TS.  

7. Registracijo v omenjeno kategorijo opravite tako, da sledite povezavi Vpis Seniorjev 

TZSinfosys. Članarina znaša 15 € in velja vse do 4. oktobra 2021. Poleg igranja tenisa 

pa vam omogoča tudi možnost sodelovanja na vseh članskih - Seniors turnirjih, Seni-

ors ekipni ligi in ostalih dogodkih, ki so načrtovani pod okriljem Tenis Slovenije in 

Seniors tenis organizacije. 

8. Po opravljeni registraciji v sistemu TZSinfosys, je potrebno opraviti še prijavo na tek-

movanje Ekipno Seniors državno prvenstvo na spletni strani Universal Tennis Rating 

(UTR), kar storite v treh preprostih korakih: 

1. obiščite spletno stran: www.MyUTR.com in v desnem zgornjem desnem kotu izbe-

rite »Join«.  

http://www.tzsinfosys.si/vpisSenior
http://www.tzsinfosys.si/vpisSenior
http://www.teniska-zveza.si/PortalGenerator/document.aspx?id=13411
https://www.myutr.com/


 

 

2. Sledite navodilom opisanim tukaj in ustvarite svoj UTR profil. 

3. Po zaključku ustvarjanja profila, obiščite spletno stran tekmovanja: Ekipno Seniors 

državno prvenstvo, kjer izberete »Register« in opravite prijavo na tekmovanje ter 

poravnate prijavnino, ki znaša 25 € na osebo. Rok za prijave je v petek, 26. marca 

2021.                                                                                                                 

 

9. V primeru, da ekipo sestavljajo trije člani, mora eden izmed članov ekipe na spletni 

strani tekmovanja: Ekipno Seniors državno prvenstvo izvesti DOPLAČILO ZA 3 

EKIPE, z zneskom v višini 25 €. V kolikor prijavnina do navedenega roka ne bo porav-

nana, nastop na tekmovanju ne bo možen.  

10. V primeru odjave s tekmovanja se zaračuna proces obdelave plačila v višini 1,4 % + 

0,25 € prijavnine, preostali znesek pa se povrne dan po zaključku tekmovanja. 

11. V poimenski prijavi na ekipno Seniors državno prvenstvo je potrebno navesti imena in 

priimke, letnice rojstva, telefonske številke in veljavne e-naslove vseh članov prijav-

ljene ekipe. 

12. Poimenske prijave ekip na ekipno državno prvenstvo sprejemamo osebno v Tenis 

klubu Zsport, na tel.: 041/388-524 in na e-naslovu: tenis.klub@zsport.net, do petka 

26. marca 2021, do 20. ure.  

13. Prijave, ki bodo prejete v petek, 26. marca 2021 po 20. uri, bomo beležili kot pozne 

prijave na turnir. 

14. Nosilci ter nosilke ekipnega državnega prvenstva bodo po zaključenih prijavah na pr-

venstvo razvrščeni po žrebu glede na oceno organizatorja, ki bo sprejeta tudi na pod-

lagi aktualne ITF Seniors jakostne lestvice.  

15. Razpored ekipnih tekem po žrebu za moški in ženski glavni del ekipnega državnega 

prvenstva bomo objavili, v četrtek, 8. aprila 2021, na spletni strani Tenis Slovenije: 

www.tenis-slovenija.si  in Tenis kluba Z sport: www.zsport.net.  

16. Določene ure na razporedu bodo objavljene okvirno, saj se teniške tekme ne igrajo na 

čas. V primeru, da posamezna ekipa ne bo prisoten/na ekipnem državnem prvenstvu 

ob predpisani uri, bo po petnajstih minutah čakanja diskvalificirana. 

17. Ekipno Seniors državno prvenstvo bo potekalo po žrebu in po vnaprej objavljenem 

razporedu tekem od petka, 9. aprila 2021 (planirano od 15. ure dalje), v soboto, 10. 

aprila 2021, in v nedeljo, 11. aprila 2021, od 9. ure dalje.  

18. Vse tekme, v vseh skupinah, bodo potekale na dva dobljena seta do 6, z igranjem od-

ločilnega tie-breaka do 10 točk, ki se bo igral v primeru, da je rezultat po dveh odigra-

nih setih neodločen. Pri rezultatu 6:6 v posameznem setu sledi tie-break do 7.  

19. Tekme, ki se bodo igrale v tolažilnem delu ekipnega Seniors državnega prvenstva 

bodo potekale na dva dobljena seta do 4, z igranjem odločilnega tie-breaka do 10 točk, 

ki se bo igral v primeru, da je rezultat po dveh odigranih setih neodločen. Pri rezultatu 

4:4 v posameznem setu sledi tie-break do 7. 

20. Državno prvenstvo bo potekalo na izpadanje, v turnirju napreduje zmagovalec žreba-

nega dvoboja. Ekipe, ki bodo izpadle v prvem krogu tekmovanja se bodo uvrstile v to-

lažilni del ekipnega Seniors državnega prvenstva. 

21. V primeru, da bodo v posamezni starostni kategoriji prijavljene le 3 ekipe, se tekme 

igrajo po RR sistemu oziroma se bodo posamezne starostne kategorije združevale. 

https://support.myutr.com/en/support/solutions/articles/9000151889-activating-a-player-profile-when-signing-up-for-utr#:~:text=%2520%2520%25201%2520Step%25201%253A%2520Go%2520to,5%253A%2520Click%2520Continue%2520as%2520a%2520player.%2520More%2520
https://app.myutr.com/events/41441
https://app.myutr.com/events/41441
https://app.myutr.com/events/41441
mailto:tenis.klub@zsport.net
http://www.tenis-slovenija.si/
http://www.zsport.net/


 

 

22. Sojenje na tekmi poteka po pravilu: vsak sodi na svoji strani, o spornih žogah in neso-

glasjih odloča izključno organizator turnirja oziroma vrhovni teniški sodnik. 

23. Prijavnina za ekipo je 100 EUR. V znesek prijavnine je že vključen 9,5 % DDV.  

24. V prijavnino je vključena prehrana na turnirju, žoge, uporaba igrišč, pokali za naj-

boljše na turnirju, darila ob prihodu na turnir za vse igralke in igralce ter vsi organiza-

cijski stroški izvedbe državnega prvenstva in Players party-ja, ki bo potekal v soboto, 

10. aprila, po zaključenih tekmah.  

25. Uradna žoga na turnirju je Babolat Team.  

26. Rezultati in razpored tekem bodo objavljeni na spletni strani www.tenis-slovenija.si in 

na spletni strani www.zsport.net ter na oglasni tabli v klubskem prostoru Tenis kluba 

Z sport. 

27. Glavno nagrado in štriri vstopnice za ATP Finals turnir 2021 ter ostale privlačne na-

grade pa bomo žrebali med vsemi prijavljenimi igralkami in igralci, ki bodo nastopili 

na ekipnem Seniors državnem prvenstvu in ki bodo prisotni na Players Party-ju, ki bo 

potekal po odigranih tekmah, v soboto 10.4.2021, predvidoma ob 21. uri. 

28. Ekipe, ki bodo zmagale na ekipnem Seniors državnem prvenstvu bodo pridobile mož-

nost udeležbe na svetovnem ekipnem Seniors teniškem prvenstvu, ki bo letos za 

mlajše Seniors kategorije, od 35. do 50. leta, potekal septembra v Umagu in za Seniors 

starostne kategorije, od 50. do 65. leta, ki bo potekal letos junija v Umagu. Za super 

Seniors kategorije, od 65. leta starosti naprej, pa bo svetovno Ekipno Seniors prven-

stvo potekalo oktobra na Mallorci.  

http://www.tenis-slovenija.si/
http://www.zsport.net/

