PROPOZICIJE
MOMČADSKOG NATJECANJA ZA DJEVOJČICE I DJEČAKE DO 14 GODINA
ZAVRŠNO NATJECANJE
SPLIT 1.-3. 9. 2017. TK SPLIT 1950“
Sudionici finalnog natjecanja
U finale su se plasirale slijedeće momčadi: TK „Split 1950“, TK „Ponikve“. TK „Iteam 1“, TK
„Opatija“, „HTK“ Zagreb, TK „Kvarner“, TK „Varaždin 1181“ i HATK „Mladost“
Pravo nastupa
Osam momčadi nastupa u finalnom natjecanju. Pravo nastupa direktno na završnici stječe pet momčadi
po jakosti igrača i tri pobjednika regionalnih i međuregionalnih kvalifikacija
Sustav natjecanja
Kostur s osam momčadi. Postavljaju se četiri nositelja. Razigrava se od 1. do 8. mjesta. Utakmica se
sastoji od devet susreta, tri susreta djevojčica, tri susreta dječaka i tri para, od kojih je jedan ženski,
jedan muški i jedan mješoviti. Igrač/ica može nastupiti samo u jednom paru.
Nastup i ždrijeb
Nastupiti mogu samo natjecatelji navedeni u prijavama (popisi po prijavama objavljeni su na webu.
Osobna prijava igrača u petak, 1. rujna od 8:00 do 8:30 sati, uz predočenje natjecateljske
iskaznice. Klubovi nositelji određuju se samo na osnovi jakosti nazočnih natjecatelja, s tim da se u
jakost momčadi uračunava i jedna rezerva, tj. zbrajanjem jakosti četiri dječaka i četiri djevojčice.
Nakon ždrijeba, najkasnije 15 minuta prije početka utakmica, kapetani momčadi predaju vrhovnom
sucu popis igrača koji će nastupiti u prvom susretu, poredanih prema prioritetu:
- prema rang-listi do 14 godina,
- nerangirani do 14 godina (godišta 2003 i 2004),
- prema rang-listi do 12,
- nerangirani do 12 (godište 2005 i mlađi).
Priloženi popisi igrača po klubovima, uz navedene jakosti natjecatelja, načinjeni su prema tom
prioritetu.
Potvrda dolaska
Molimo klubove koji su ostvarili pravo sudjelovanja u finalnom dijelu, izravno ili pobjedom u
kvalifikacijskim susretima, da obavezno do srijede 30. kolovoza do 14 sati potvrde sudjelovanje na
prvenstvu putem e-maila gordan.pavlovic@hts.hr

Smještaj
Hotel "Dujam" 232kn/osobi
Hostel "Dujam" 133kn/osoba/noć ili 173kn/ noćenje s doručkom
Ana Bratić tel: + 385 (0) 21/273-085
fax: + 385 (0) 21/538-028
e-mail: info@hoteldujam.com
web:http://www.hoteldujam.com/

Kontakt za privatni smještaj: Kekez Ivica mob: 0917616095
Prehrana:
Cafe- restaurant "Heritage Tennis" u sklopu tenis terena nudi dnevne menije za ručak i večeru
po cijeni 45 kn po osobi.
Zakuska za sve sudionike u petak 1. 9. nakon mečeva.
Lopte
Prvenstvo se igra loptama HEAD ATP koje osigurava Hrvatski teniski savez.
U Zagrebu, lipanj 2017
Voditelj momčadskih natjecanja

