Mastersi
PROPOZICIJE

Mastersi su natjecanja u organizaciji Hrvatskog teniskog saveza za djevojčice i
dječake do 13 godina i juniorke i juniore do 15 godina.
Na turnir do 13 godina pozivaju se po 10 najbolje plasiranih igračica i igrača na ranglisti do 14 godina koji nisu izlazno godište i po 6 najbolje plasiranih igračica i igrača
na rang-listi do 12 godina.
Na turnir do 15 godina pozivaju se po 10 najbolje plasiranih igračica i igrača na ranglisti do 16 godina koji nisu izlazno godište i po 6 najbolje plasiranih igračica i igrača
na rang-listi do 14 godina.
Za oba Mastersa uzima se rang-lista od 1. 10. tekuće godine.
Na turniru ne mogu nastupiti igrači koji su registrirani pri HTS-u kao strani
državljani.
Pozvani igrači dužni su do naznačenog roka pisanim putem potvrditi sudjelovanje na
turniru. Za turnir se pozivaju i rezervni igrači, po pet sa svake rang-liste, koji su dužni
potvrditi spremnost za nastup u slučaju otkaza.
Prihvaćanjem poziva, pozvani igrači obvezuju se da će turnir odigrati do kraja.
U slučaju da dva ili više igrača dijele mjesto na rang-listi, o njihovom mjestu na listi
igrača za Masters odlučuje ždrijeb.
U slučaju da se igrač nalazi na obje rang-liste među igračima koji ulaze u turnir, on
ulazi po mlađoj rang-listi, a na njegovo mjesto dolazi slijedeći igrač sa starije rangliste.
U slučaju otkaza, u turnir ulazi slijedeći igrač s rang-liste na kojoj je bilo otkaza. To
pravilo vrijedi do ždrijeba. Nakon početka turnira radi se jedinstvena lista čekanja po
starijoj rang-listi, od igrača koji su se upisali u listu čekanja u vrijeme osobne prijave.
Po toj listi u turnir ulaze rezerve, ako to bude potrebno.
U prvom dijelu igra se u četiri skupine po četiri igrača svaki sa svakim. Postavlja se
osam nositelja po važećoj rang-listi HTS-a u starijoj kategoriji. Prva četiri nositelja
postavljaju se za prve nositelje redom od prve do četvrte skupine. Nositelji od 5. do 8.
mjesta ždrijebaju se kao drugi nositelji svaki u jednu skupinu, i postavljaju na broj 4.
Raspored igranja po kolima je sljedeći:

1. kolo:
2. kolo:
3. kolo:

1–2 i 3–4
pobjednici iz susreta 1. kola i poraženi iz susreta 1. kola
preostali susreti

U slučaju napuštanja turnira od strane nekog od natjecatelja nakon odigranog prvog i
prije odigranog trećeg kola u skupini, u turnir može ući rezerva i igrati susrete koje je
po rasporedu trebao igrati igrač koji je napustio natjecanje. Za poredak u skupini, za
rezervnog igrača računaju se samo susreti koje je on igrao, a za ostale svi susreti.
Rezerva može ući i u glavni turnir, ako to plasmanom izbori.
Pri izračunavanju plasmana u skupini, susreti koji su završili predajom započetog
susreta računaju se kao da je pobjednik dobio sve gemove do kraja (susret predan kod
36 12 računa se kao 36 16, kod 64 26 03 kao 64 26 06). Predan susret koji nije ni
započeo računa se kao susret izgubljen 06 06. Igrač koji je predao započeti susret,
može nastupiti u glavnom, ili utješnom, turniru ako vrhovni sudac odluči da razlog
zbog kojeg je predao više ne postoji.
Redoslijed po skupinama određuje se po broju pobjeda u skupini.
U slučaju da dva igrača imaju isti broj pobjeda, odlučuje veći broj odigranih susreta,
zatim pobjeda u međusobnom susretu.
U slučaju da tri igrača imaju isti broj pobjeda uzima se u obzir
a) veći broj odigranih susreta,
b) veći postotak dobivenih setova
c) veći postotak dobivenih gemova
d) u slučaju da metode a,b ili c daju jednog superiornog igrača (prvo mjesto) ili
jednog inferiornog igrača (treće mjesto) a ostala dva mjesta su izjednačena, o
njihovom redoslijedu odlučuje pobjeda u njihovom međusobnom susretu.
Ako tri igrača imaju isti broj pobjeda, a jedan od njih je rezerva s brojem odigranih
susreta manjim od tri, redoslijed se određuje po broju odigranih susreta, gdje prednost
ima igrač koji je pobijedio u međusobnom susretu igrača s tri susreta, drugoplasirani
je poraženi igrač, a igrač s manje od tri susreta je treći.
Rezerve ne mogu ući u glavni ili utješni turnir ako nisu odigrale barem jedan susret po
skupinama.
Igrač koji je bez borbe, ili diskvalifikacijom, izgubio susret, gubi pravo nastupa u
preostalim susretima na turniru, u skupini, glavnom ili utješnom turniru. Na njegovo
mjesto u preostalim susretima u skupini dolazi rezerva.
U drugom dijelu prvo i drugoplasirani igrači u skupinama igraju turnir za pobjednika
(glavni turnir), a treće i četvrto plasirani igrači igraju utješni turnir.
U glavnom turniru, prvoplasirani igrači u skupinama postavljaju se za nositelje, po
rang-listi HTS-a. Najbolja dva prvoplasirana igrača postavljaju se za prvog i drugog
nositelja, a ostala dva prvoplasirana igrača ždrijebaju za trećeg i četvrtog.
Drugoplasirani igrači ždrijebaju se tako da se igrači iz iste skupine prvog dijela
turnira ždrijebaju u različite polovice ždrijeba. U slučaju da igrač koji je izborio
nastup u glavnom turniru kao drugoplasirani u skupini napusti turnir prije ždrijeba
glavnog turnira, na njegovo mjesto u glavnom turniru ulazi trećeplasirani igrač iz
njegove skupine. Ako igrač koji je izborio nastup u glavnom turniru kao prvoplasirani

napusti turnir prije ždrijeba glavnog turnira, drugoplasirani igrač iz njegove skupine
se postavlja za nositelja a u glavni turnir ulazi i trećeplasirani igrač iz njegove
skupine.
U utješnom turniru, trećeplasirani igrači u skupinama postavljaju se za nositelje, po
rang-listi HTS-a. Najbolja dva trećeplasirana igrača postavljaju se za prvog i drugog
nositelja, a ostala dva trećeplasirana igrača ždrijebaju za trećeg i četvrtog. Četvrto
plasirani igrači ždrijebaju se tako da se igrači iz iste skupine prvog dijela turnira
ždrijebaju u različite polovice ždrijeba.
Ako je broj igrača u utješnom turniru manji od osam, slobodna mjesta (bye) se
postavljaju na mjesta u skupinama gdje su trebali biti igrači koji su odustali od
utješnog turnira. U slučaju da trećeplasirani igrač u skupini igra u glavnom turniru
zbog odustajanja igrača, ili napusti turnir prije ždrijeba utješnog turnira, nositelj u
utješnom turniru je četvrtoplasirani igrač iz njegove skupine.
Igrači koji odustanu od nastupa prije početka svog susreta u glavnom ili utješnom
turniru, te igrači koji diskvalifikacijom izgube bilo koji susret na turniru, osim u
slučaju da je diskvalifikacija uslijedila zbog prirodnog gubitka tjelesne kondicije ili
neprikladne odjeće ili obuće, ne dobivaju bodove za plasman.
Turniri se boduju za rang-liste HTS-a od 1. 1. naredne godine.
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