
 

 

 

 

 

PRAVILA 1. INFONET OPEN TURNIRJA IN POGOJI SODELOVANJA NA TURNIRJU 

 

1. Infonet Open teniški turnir bo potekal v organizaciji Tenis kluba Zsport, ki se nahaja v Novih 
Fužinah 28, neposredno ob Zaloški cesti nasproti gostilne Jurman, na dveh peščenih igriščih 
pod ogrevanim balonom.  

2. Število nastopajočih je omejeno na 32 igralcev za moški del turnirja in na 32 igralk za ženski 
del turnirja. 

3. Kvalifikacije in tolažilni turnir ne bosta organizirana. 

4. Na turnir se lahko prijavijo igralke in igralci tenisa, ki so dopolnili 18 let in po letu 2008 niso 
registrirani kot tekmovalci oziroma tekmovalke pri Teniški zvezi Slovenije. V prijavi na turnir 
je potrebno navesti ime in priimek, letnico rojstva in telefonsko številko ter veljaven e-naslov. 

5. Prijave na turnir za moške sprejemamo na spletni strani kluba www.zsport.net, do četrtka 13. 
novembra, do 17. ure.  

6. Prijave, ki bodo poslane v četrtek 13. novembra 2014 po 17. uri ne bomo upoštevali. 

7. Žreb za moški turnir bo potekal v petek 14.11. 2014 ob 10. uri, v klubskih prostorih Tenis 
kluba Z sport. 

8. Prijave na turnir za ženski del turnirja sprejemamo na spletni strani kluba www.zsport.net, do 
četrtka 20. novembra, do 17. ure.  

9. Prijave, ki bodo poslane v četrtek 20. novembra 2014 po 17. uri ne bomo upoštevali. 

10. Žreb za ženski turnir bo potekal v petek 21.11. 2014 ob 10. uri, v klubskih prostorih Tenis 
kluba Z sport. 

11. Nosilci in nosilke turnirja bodo po žrebu določeni glede na aktualno lestvico Društva igralcev 
tenisa Slovenije (DITS), ki je objavljena na spletni strani Teniške zveze Slovenije. Prednost za 
nosilce na turnirju imajo igralci lestvice DITS, ki niso bili nikdar registrirani kot tekmovalci pri 
Teniški zvezi Slovenije. 

12. Razpored tekem po žrebu, za moški del turnirja, bomo objavili v petek 14.11.2014 ob 17. uri, 
na spletni strani Tenis kluba Z sport: www.zsport.net.  

13. Razpored tekem po žrebu, za ženski del turnirja, bomo objavili v petek 21.11.2014 ob 17. uri, 
na spletni strani Tenis kluba Z sport: www.zsport.net.  

14. Določene ure na razporedu bodo objavljene okvirno, saj se teniške tekme ne igrajo na čas. V 
primeru, da posamezni igralec oziroma igralka ne bo prisoten/na na turnirju ob predpisani 
uri, bo po petnajstih minutah čakanja diskvalificiran/na. 

15. Turnir bo potekal po vnaprej objavljenem razporedu tekem, s pričetkom ob 9. uri.  

16. V soboto 15. in v nedeljo 16. novembra bo potekal turnir v moški kategoriji.  
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17. V soboto 22. in v nedeljo 23. novembra bo potekal turnir v ženski kategoriji.  

18. Tekme na turnirju bodo potekale po pravilih Teniške zveze Slovenije. Posamezna tekma se bo 
igrala na dobljen set, do 9, po pravilu NO-AD, pri rezultatu 8:8 sledi tie-break do 7.  

19. Turnir bo potekal na izpadanje, v turnirju napreduje zmagovalec žrebanega dvoboja. 

20. Sojenje na tekmi poteka po pravilu: vsak sodi na svoji strani, o spornih žogah in nesoglasjih 
odloča izključno organizator turnirja. 

21. Prijavnina za turnir je 25 Eur. V znesek prijavnine je že vključen 9,5% DDV.  

22. V prijavnino je vključen topli obrok na turnirju, žoge, ogrevanje balona, pokali za najboljše na 
turnirju in vsi organizacijski stroški izvedbe turnirja. 

23. Uradna žoga na turnirju bo Babolat Team. Za vsako tekmo igralca oziroma igralke prejmeta 
dve novi žogi. 

24. Rezultati in razpored tekem bosta objavljena na spletni strani www.zsport.net in na oglasni 
tabli v klubskem objektu Tenis kluba Z sport. 

25. Nagradni sklad za zmagovalce turnirja v obliki fiksnih ur, v moški in ženski konkurenci in za 
drugo uvrščena v obeh konkurencah, v obliki paketa 15 ur, v skupni protivrednosti 2.000 Eur, 
bo omogočil Tenis klub Z sport.   

 

V Tenis klubu Z sport smo postavili novo klubsko hišico z garderobami, sanitarijami in prostorom za 
druženje, kjer je na voljo tudi ponudba pijač, toplih napitkov in prigrizkov. 
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