PRIJAV E
ZA MOMČADSKA PRVENSTVA HRVATSKE
ZA 2018. GODINU
u kategorijama
SENIORKE
Kvalifikacije 22.-25.5.2018.
Finale 8.-10.6.2018. HTK Zagreb, Zagreb
Krajnji rok prijave: četvrtak 3. svibnja

JUNIORI DO 18 GODINA
Kvalifikacije 11.-15.6.2018.
Finale 11.-13.7.2018. HTK Zagreb, Zagreb
Krajnji rok prijave: četvrtak 17. svibnja

JUNIORKE DO 18 GODINA
Kvalifikacije 12.-15. 6. 2018.
Finale 11.-13.7.2018. TK Franjo Punčec, Čakovec
Krajnji rok prijave: četvrtak 17. svibnja

DJEČACI–DJEVOJČICE DO 14 GODINA
Kvalifikacije 27.-31.8.2018.
Finale 7.-9.9.2018.
Krajnji rok prijave: srijeda 21. lipnja

SENIORKE
U konkurenciji seniorki momčad čine 4 seniorke, a u prijavi je potrebno navesti najmanje 5
seniorki (igra se četiri pojedinačna i dva susreta parova, u slučaju jednakog broja dobivenih
susreta o pobjedniku odlučuje set razlika, gem razlika ili ždrijeb).
Za jakost momčadi uzima se 5 najboljih seniorki, tj. uračunava se i jakost jedne rezerve. Klub
može prijaviti najviše dvije momčadi seniorki. Kod seniorki, pored svojih registriranih igračica,
klub može prijaviti još jednu igračicu, stranu državljanku ili igračicu registriranu za drugi klub,
sporazumno posuđenu za momčadsko prvenstvo. Kod seniorki državljanke EU imaju status
domaćih igračica i moraju biti registrirane za 2018. godinu, te imati pravo nastupa.

JUNIORI DO 18 GODINA
U konkurenciji juniora do 18 godina momčad čine 6 juniora, a u prijavi je potrebno navesti
najmanje 7 juniora.
Za jakost momčadi uzima se 7 najboljih juniora, tj. uračunava se i jakost jedne rezerve. Klub
može prijaviti neograničen broj momčadi. ali samo jedna može izravno nastupiti u finalu, a sve
ostale, neovisno o jakosti, moraju igrati kvalifikacije.
Pored svojih registriranih igrača, klub može prijaviti:
-

jednog igrača registriranog za drugi klub, sporazumno posuđenog za momčadsko
prvenstvo.
državljani EU imaju status domaćih igrača i moraju biti registrirani za 2018. godinu, te
imati pravo nastupa.

JUNIORKE DO 18 GODINA
U konkurenciji juniorki do 18 godina momčad čine 4 juniorke, a u prijavi je potrebno navesti
najmanje 5 juniorki (igra se četiri pojedinačna i dva susreta parova, u slučaju jednakog broja
dobivenih susreta o pobjedniku odlučuje set razlika, gem razlika ili ždrijeb).
Za jakost momčadi uzima se 5 najboljih juniorki, tj. uračunava se i jakost jedne rezerve. Klub
može prijaviti neograničen broj momčadi. ali samo jedna može izravno nastupiti u finalu, a sve
ostale, neovisno o jakosti, moraju igrati kvalifikacije.
Pored svojih registriranih igračica klub može prijaviti:
-

jednu igračicu registriranu za drugi klub, sporazumno posuđenu za momčadsko
prvenstvo.
državljanke EU imaju status domaćih igračica i moraju biti registrirane za 2018. godinu,
te imati pravo nastupa.

DJEVOJČICE I DJEČACI DO 14 GODINA
U kategoriji do 14 godina momčad čine 3 djevojčice i 3 dječaka, a u prijavi je potrebno navesti
najmanje 4 djevojčice i 4 dječaka.
Za jakost momčadi uzima se po 4 najbolja dječaka i 4 najbolje djevojčice, tj. uračunava se i
jakost po jedne rezerve. Klub može prijaviti neograničen broj momčadi. ali samo jedna može
izravno nastupiti u finalu, a sve ostale, neovisno o jakosti, moraju igrati kvalifikacije.
Pored svojih registriranih igračica i igrača, klub može prijaviti:
-

po jednu djevojčicu i jednog dječaka registriranog za drugi klub, koji su sporazumno
posuđeni za momčadsko prvenstvo.
državljani EU imaju status domaćih igrača i moraju biti registrirani za 2018. godinu, te
imati pravo nastupa.

PRIJAVE
U prijavama je potrebno navesti sve kandidate za momčad. Naknadne prijave neće se uzimati
u obzir. Svi prijavljeni igračice i igrači moraju biti registrirani za 2017. godinu do zaključenja
prijava, u protivnom će se igrači prijavljeni i upisani na prijavnim listama klubova biti obrisani s
istih.

RANG LISTE
Seniorke – poredak prema rang-liste HTS-a od 30.4.2018. te WTA rang-lista od 30.4.2018.
Juniori i juniorke - poredak prema rang listi HTS-a od 30.4.2018. te WTA rang-lista od
30.4.2018. godine
Djevojčice i dječaci do 14 godina - poredak prema rang-listi HTS-a od 4.6.2018. godine
U prijavi, uz popis natjecatelja, obvezno navesti ime kapetana i njegova zamjenika s brojevima
telefona i emailom.

PRIJAVNI LIST - ROKOVI
Prijavni list za sve kategorije prvenstva trebaju biti poslani:
Na adresu:
Hrvatski teniski savez
Gundulićeva 3
10000 Zagreb,
ili e-mailom na adresu gordan.pavlovic@hts.hr
SENIORKE: - NAJKASNIJE do četvrtka 3. svibnja 2018. godine.
JUNIORKE I JUNIORI DO 18 godina: - NAJKASNIJE do četvrtka 17. svibnja 2018. godine.
DJEVOJČICE I DJEČACI DO 14 godina: - NAJKASNIJE do četvrtka 21. lipnja 2018. godine
voditelj momčadskih natjecanja

