
 
 

 

 

 

 

Novo v 2021 | Ekipno Seniors državno prvenstvo za 

rekreativne igralke in igralce 

 

Lepo pozdravljeni, 

nova sezona in pomladno obdobje sta pred vrati in nam prinašata številne novosti ter prelomnice na področju 

slovenskega tenisa. Tenis Slovenija, Seniors teniška organizacija bo v sodelovanju s Teniškim klubom Zsport 

prvič v Sloveniji organizirala Ekipno Seniors državno prvenstvo, ki bo potekalo od petka, 9. aprila, do 

nedelje, 11. aprila 2021, v Tenis klubu Zsport.  

Odločitev o novem državnem prvenstvu na področju rekreativnega tenisa v Sloveniji je bila sprejeta na podlagi 

želje po novostih na področju organizacije in izvedbe rekreativnih tekmovanj in tudi na podlagi dejstva, da bo 

letos Svetovno ekipno Seniors prvenstvo potekalo v Umagu. Prav tako bo kmalu zaživela težko pričakovana in 

v razvitem teniškem svetu priljubljena enotna UTR jakostna lestvica za vse starostne in teniške kategorije, ki je 

podrobno predstavljena v priponki. 

Ekipno Seniors državno prvenstvo za rekreativne igralke in igralce bo potekalo v dvanajstih starostnih 

kategorijah, ki si sledijo na 5 let, od 35. leta starosti naprej. Organizirana bo tudi ženska in moška rekreativna 

starostna kategorija do 35 let, ki pa ni uradna starostna kategorija za udeležbo na Ekipnem Seniors svetovnem 

prvenstvu. 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 tolaž ilni 

turnir. 



 
 

 

 

 

 

Ekipe, v starostnih kategorijah nad 35 let, ki bodo zmagale na tem prvenstvu bodo imele tudi možnost udeležbe 

na svetovnem ekipnem teniškem prvenstvu, ki bo letos za Seniors starostne kategorije, od 50. do 65. leta, 

potekal junija v Umagu, za mlajše Seniors kategorije, od 35. do 50. leta, pa v septembru, ravno tako v Umagu. 

Za super Seniors kategorije, od 65. leta starosti naprej, pa bo svetovno ekipno Seniors prvenstvo potekalo 

oktobra na Mallorci.  

Turnir bo organiziran v skladu s priporočili pristojnih organov in v kolikor bodo epidemiološke razmere 

omogočale, bomo poskrbeli za prijetno vzdušje ter vam pripravili privlačne nagrade ter kulinarične dobrote. Po 

sobotnih odigranih tekmah pa se bomo ob zanimivem glasbenem programu zabavali na Players party-ju, kjer 

bomo med vsemi prijavljenimi rekreativnimi igralkami in igralci izžrebali glavno nagrado, katera zaenkrat ostaja 

še presenečenje in štiri vstopnice za ogled ATP Finals mastersa 2021, ki bo letos prvič potekal v Torinu. 

Na prvo Ekipno Seniors državno prvenstvo lahko prijavite ekipo osebno v Tenis klubu Zsport, na telefonski 

številki 041/388-524 ali na e-naslovu: tenis.klub@zsport.net, najkasneje do petka, 26. marca, do 20. ure. 

Ob prijavi prosimo navedite imena in priimke ter tudi datum rojstva vseh članov ekipe, za uvrstitev v primerno 

starostno kategorijo. 

 

Veselimo se uspešnih teniških potez in sproščenega druženja. 

 

 

Tenis Slovenija in Z sport 

 

 

 

 

 

 


