
 

 
Pravilnik o igranju v rekreativnih ligah 1. Liga – Triglav, 2. liga in 

Veteranske lige 2019 
 

1. člen 
 
Teniški klub Portovald za svoje člane vsako leto izvaja rekreativne lige 1. Liga-
Triglav, 2. Liga in Veteransko ligo. Poleg rekreativnih lig organizira tudi številne 
turnirje. 
  
1.Liga - Triglav 
1.Liga - Triglav je mešana moško/ženska liga posameznikov, namenjena  bivšim 
tekmovalcem in ambicioznejšim  rekreativcem. Vanjo  se lahko vključijo naslednji 
člani/-ce kluba:  
-   ki so v njej že igrali v prejšnji sezoni, in so bili bolje uvrščeni od mest, ki so  
    pomenila izpad iz lige, 
-   poleg teh pa še dva v preteklem letu najbolje uvrščena igralca iz druge lige  
-   ter še igralci  iz kvalifikacijskega turnirja (glej 3. člen). Maksimalno število igralcev  
    v ligi 1. Ligi - Triglav je 24,  
-   igralci, ki so zamrznili stanje v prejšnjem letu. 
 
 
2. Liga 

  
Liga je mešana moško/ženska liga posameznikov, namenjena predvsem 
rekreativnim potrebam članov. Vanjo  se lahko vključijo naslednji člani/-ce kluba: 

- igralci, ki so v njej že igrali v prejšnji sezoni in so bili bolje uvrščeni od mest, ki 
so pomenila izpad iz lige, 

- igralci, ki so v njej že igrali v prejšnji sezoni in iz nje niso bili izključeni, 
- igralci, ki so v prejšnji sezoni igrali v 1.Ligi - Triglav in so bili uvrščeni na 

mesta, ki so pomenila izpad iz lige (igralec mora potrditi udeležbo do datuma, 
ki je objavljen za prijavo), 

- igralci, ki so zamrznili stanje v prejšnjem letu, 
- novi igralci, ki se prijavijo v ligo. 

 
 
Veteranska  liga 
Veteranska liga je mešana moško/ženska liga posameznikov, namenjena 
veteranskim teniškim igralcem. Igralkam in igralcem omogoča  spoznavanje novih 
teniških nasprotnic in nasprotnikov in krepi zdrav odnos do življenja. Predvidoma se 
igra vsako sredo v dopoldanskem času. 
 
 
V ligah lahko nastopajo igralci in igralke stari najmanj 18 let. V tekočem koledarskem 
letu lahko posamezen član/-ica nastopa samo v eni od ligi. 
 
 
 
 
 



 
 

2.člen 
Prijave v ligo 
V ligaško tekmovanje 1.Ligo-Triglav, 2. Ligo in veteransko ligo se lahko prijavijo vsi 
člani kluba, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo v posamezno ligo. Prijave v vse  lige 
trajajo do vključno, 30. aprila 2019. Svojo udeležbo morajo igralci potrditi na 
elektronski naslov nmtenis@gmail.com ali preko spletni strani kluba www.tenis-
portovald.si . Pogoj za udeležbo v ligah je tudi plačana članarina za leto 2019. 
Igranje v ligah morajo potrditi tudi igralci/-ke, ki izpadejo v iz 1.Lige-Triglav v 2.ligo. 
 

3.člen 
 

Kvalifikacijski turnir 1.Lige -Triglav: 
Kvalifikacijski turnir je dodatna možnost za vstop v ligo1.Ligo-Triglav. Pravico do 
nastopa imajo vsi razen igralcev, ki so bili iz lige Triglav izključeni ali so bili izključeni 
z tekmovalnega sistema. Pred začetkom turnirja, na podlagi števila prijav in ocene 
igralne kvalitete udeležencev turnirja, se določi  število igralcev, ki se bodo uvrstili 
v 1. Ligo Triglav.   
 

4. člen 
 
Začetek in konec igranja: 
Igranje v ligah se prične 1.maja 2019. Ligaški dvoboji se morajo odigrati na  igriščih 
Teniškega kluba Portovald. Datum zaključka igranja v obeh ligah bo objavljen 
pravočasno, predvidoma do 15. septembra 2019.  

5. člen 
 
NOVO 2019 
Igralni obdobji:   
 
Tekmovanja bodo potekala v treh  igralnih obdobjih, kar lahko udeležence pripravi k 
bolj resnemu odnosu do tekmovanja.  
 

1. OBSTOJEČE igralno obdobje do 20. junija ( najmanj 5 tekem, če ne izpad iz 
lige), 

2. NOVO igralno obdobje do 25. julij ( najmanj 4 tekme, če ne za vsako 
neodigrano tekmo minus dve točki), 

3. NOVO igralno obdobje do 5. september ( najmanj 4 tekme, če ne za vsako 
neodigrano tekmo minus dve točki). 

 
Igralcu/-ki, ki zaradi zgoraj omenjenih razlogov izpade iz lige, se rezultati brišejo (se 
ne upoštevajo).  
 

6. člen 
Točkovanje:  
Igra se na dva dobljena niza. Pri rezultatu 1 : 1 v nizih se igra podaljšana igra (tie-
break) do 10 točk.  
Rezultat  2 : 0 prinaša zmagovalcu 4 točke, poražencu 1 točko. 
Rezultat 2 : 1 prinaša zmagovalcu 3 točke, poražencu 2 točki.  
Podaljšana igra (tie-break) šteje kot en niz. 
Rezultate vpisuje v online sistem zmagovalec posameznega dvoboja. Izjemoma 
lahko vpiše rezultat tudi oskrbnik kluba. 
 
 
 



 
NOVO 2019 
Razpored igranja: PRIPOROČLJIVO 
 
Ker uporabljamo online sistem, ki avtomatsko določi oz. naredi žreb za  ligo 
pozivamo igralce, naj se držijo tega razporeda. Sistem, tudi pravično razdeli igralce 
v smislu x/y in y/x tako da je igralec enkrat domačin enkrat gost. Priporočamo, da 
domačin poskrbi za kvalitetne žogice. 
 

 
7. člen 

Dame v ligah: 
Dame v ligah nimajo rezultatske prednosti.  
 
 

8. člen 
Prehod med ligama:  
V 1.Ligo-Triglav lahko napredujeta  tista dva igralca/-ki, ki se bosta uvrstila/-i na prvi 
dve mesti v 2. Ligi. Iz  1.Lige-Triglav se zadnji  štirje  igralci vrnejo (izpadejo) v 2.ligo. 
 

9. člen 
 
Klubski turnirji: 

Vsak udeleženec klubskega turnirja dobi za udeležbo na turnirju 2 točke, ki se mu 
prištejejo k ligaškim  točkam. Posamezni igralec/-ka lahko v sezoni 2019 pridobi 
maximalno 6 točk iz turnirjev. 

Nosilci na turnirjih se določijo glede na trenutno stanje v 1. Ligi -Triglav. Datumi 
turnirjev bodo pravočasno objavljeni na oglasni deski ter na spletni  strani kluba. 
www.tenis-portovald.si.  

 
10. člen 

 
Zamrznitev stanja: 
Vsak igralec, ki nastopa v klubskih ligah tri leta (ali več) neprekinjeno, ima možnost 
za eno leto zaprositi za zamrznitev stanja v ligi. Ta možnost velja za igralce, ki 
se tako odločijo pred začetkom lige . Igralec mora klubu oddati pisno prošnjo 
z utemeljeno  obrazložitvijo. Zamrzne se stanje samo v primeru hudih zdravstvenih 
težav. V primeru zamrznitve igralec ne sme igrati niti rekreativno tudi na drugih 
igriščih. V kolikor se bo izkazalo, da posameznik ne upoštava teh pravil, bo izključen 
iz lige. Klub si pridržuje pravico do omejitve števila ugodno rešenih prošenj. 

 

 
11. člen 

Masters:  
Na koncu sezone se odigrata dva ločena mastersa (posebej za 1. Ligo- Triglav in 2. 
Ligo). Na mastersu lahko sodeluje osem najboljših iz vsake lige: dve skupini po 4, 
vsak z vsakim (npr. prvi dan se odigrajo tekme v skupinah, naslednji dan pa polfinale 
in finale na dva dobljena niza, z morebitnim  tretjim nizom „odločilni tie-break“). 
 
Na masters so vabljeni tudi 9. in 10. uvrščeni kot rezerva. Igralci morajo svojo 
udeležbo pravočasno potrditi 3 dni pred začetkom mastersa na oglasni deski. 
 
 
 
 



 
Sestava mastersa: 
 
1.     postavi se 1. nosilca v 1. skupino in 2. nosilca v 2. skupino 
2.     3. in 4. nosilec: žreba se, kdo gre v 1. in kdo v 2. skupino 
3.     5. in 6. nosilec: žreba se, kdo gre v 1. in kdo v 2. skupino 
4.     7. in 8. nosilec: žreba se, kdo gre v 1. in kdo v 2. skupino. 
 
Masters: po skupinah se igra v soboto, vsak z vsakim v skupini. V polfinale se 
uvrstita najboljša dva iz vsake skupine, in sicer igra zmagovalec 1. skupine z 
drugouvrščenim iz 2. skupine, zmagovalec 2. skupine pa igra z drugouvrščenim iz 1. 
skupine.  
 
Polfinale in finale mastersa se igra v nedeljo.  
  
Tekme na mastersu v skupinah (vsak z vsakim) se igrajo na 9 dobljenih iger, 
polfinale in finale pa na dva dobljena niza, morebitni tretji niz − "odločilni tie-break". 
 
 

12. člen 
 
Sporne in nejasne situacije rešuje vodja rekreacije oz. klub. 
 
 
 
TK Portovald, Novo mesto, 10. 4. 2019 
                                     


