PRAVILNIK
NATJECANJA DO 9 GODINA
„NARANČASTI TURNIRI“
1. PROVEDBA
1.1. Organizatori natjecanja su klubovi članovi Hrvatskog teniskog saveza i zajednice
teniskih udruga u okviru HTS-a.
1.2. Natjecanja će se održavati prema regionalnim kalendarima natjecanja.
1.3. Pravo nastupa na natjecanjima dozvoljen je svim igračima koji u tekućoj godini
navršavaju 9 godina, a najmanje imaju napunjenih 7 godina.
1.4. Natjecanja će biti organizirana u pojedinačnoj konkurenciji, a održavati će se
subotom ili nedjeljom, na dovoljnom broju igrališta kako bi natjecanje moglo bilo
dovršeno u trajanju od najviše 4 sata.
1.5. Organizator je dužan osigurati u cilju kvalitetne provedbe natjecanja na svakom
igralištu prisustvo jedne osobe-voditelja koja obnaša funkciju suca. Svaki turnir
treba uz navedene osobe imati i voditelja natjecanja, preporuka je da to bude
licencirani trener Zbora teniskih trenera Hrvatske.
1.6. Natjecanje će se provoditi na skraćenom igralištu dužine 18 metara i širine 6.5 za
singl susrete.
1.7. Natjecanja se igraju s 50% mekšim loptama (narančasta lopta).
2. PRIJAVE
2.1. Početak natjecanja određuje organizator.
2.2. Igrači koji nastupaju na natjecanjima nisu dužni biti registrirani igrači Hrvatskog
teniskog saveza.
2.3. Igrači su obvezni predočiti liječničku potvrdu na prvom natjecanju na kojem
nastupaju i ona vrijedi za cijeli ciklus u kalendarskoj godini.
2.4. Pismene prijave obvezne su dva dana prije početka turnira, a termin odigravanja i
rok za prijavu mora biti naglašen u propozicijama natjecanja.
2.5. Na ovom stupnju natjecanja djevojčice i dječaci nastupaju zajedno.
3. SUSTAV NATJECANJA

5.1. „12 poena“
Ukupan broj poena koji se igra u susretu je 12. U slučaju da je rezultat 6 : 6
odigrava se „zlatni poen“, kako bi se dobio pobjednik susreta.
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5.2. Dvokružni model






Igra se po dvokružnom „round robin“ sistemu, s najviše šest (4) igrača u
skupini.
Nakon završenog susreta, svaki igrač dužan je rezultat prijaviti voditelju
natjecanja.
Igrači započinju igru naizmjenično servirajući. Prvi servis izvodi se „iznad
ramena“, a drugi servis je moguće uputiti forhend udarcem.
Igrač mora servisom pogoditi srvisno polje omeđeno linijama za igru
pojedinaca.
U kućice s rezultatima upisuju se samo osvojeni poeni iz svakog susreta (npr.
rezultat susreta je 8/4 pobjedniku se upisuje 8, a poraženom 4 poena).

4. PRVI KRUG NATJECANJA
4.1.

Prvi krug natjecanja igra se po „round robin“ sistemu gdje u skupini od 4, svaki
igrač igra sa svakom iz skupine, na jedan dobiveni set koji se sastoji od 12 poena. U
slučaju rezultaat 6: 6 igra se „zlatni poen“ za pobjedu.U slučaju manjeg ili neparnog
broja prijavljenih momčadi moguće je organizirati i skupine s po tri momčadi.

4.2. Raspored igranja po kolima je sljedeći: 1-4, 2-3, 4–3, 1-2, 2-4, 3-1

Plasman igrača na kraju igranja po skupinama određuje se prema broju
osvojenih poena u skupini. Ako je više igrača ostvarilo isti broj poena, njihov
plasman određuje se prema većem broju poena u međusobnom susretu, a
ako to nije moguće - ždrijebom.
5. DRUGI KRUG NATJECANJA
5.1. Nakon prvog kruga igrači se dijele u 4 brojčano jednake skupine s time da u drugom
krugu:
„Zlatnu skupinu“ čine 1. plasirani igrači iz skupina
„Srebrnu skupinu“ čine 2. plasirani igrači iz skupina
„Brončanu skupinu“ čine 3. plasirane igrači iz skupina
„Zelenu skupinu“ čine 4. plasirane igrači iz skupina
5.2. Susreti drugog kruga igraju se po turnirskom sistemu, uz razigravanje za mjesta
6.

TROŠKOVI ORGANIZACIJE I PRIJAVNINE

6.1. Sve troškove organizacije, snose organizatori natjecanja.
6.2. Prijavninu za natjecanje određuju regionalni savezi. Prijedlog ZTTH-a je 50 kn po
igraču.
7. ZAVRŠNE ODREDBE
7.1. Za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom vrijede odredbe „Pravilnika
o pojedinačnim natjecanjima“ Hrvatskog teniskog saveza.
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U Zagrebu, _______________
UO

ZTTH

Predsjednik
Marijan Dugandžić
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