Na temelju članka 48. stavka 1. alineje 12. Statuta Hrvatskoga teniskoga saveza
Upravni odbor Hrvatskoga teniskoga saveza na svojoj sjednici odrţanoj dana
10.svibnja 2016. godine donosi
PRAVILNIK O LIGAŠKIM NATJECANJIMA
koji se primjenjuje od sezone 2017.
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I. STUPNJEVI NATJECANJA
Članak 1.
Momčadsko prvenstvo Hrvatske za seniore provodi se u tri stupnja ligaških
natjecanja:
Prvi stupanj – I. Hrvatska teniska liga
Drugi stupanj – II. Hrvatska teniska liga
Treći stupanj – MeĎuţupanijske lige
II. UVJETI ZA ODRŢAVANJE LIGAŠKIH SUSRETA
Članak 2.
Klub čija se momčad natječe u ligaškom natjecanju mora osigurati slijedeće uvjete za
odigravanje susreta u kojima nastupa kao domaćin:
- tri zemljana igrališta na otvorenom
- svlačionice sa sanitarnim čvorom
- liječničku sluţbu
- telefon i faks
- pristup internetu
i to u okviru istog športskog centra.

III. TERMINI
Članak 3.
Termini odrţavanja ligaških susreta odreĎeni su Kalendarom natjecanja HTS-a.

IV. PROVEDBA NATJECANJA
Članak 4.
Provedba I. i II. Hrvatske teniske lige povjerava se Voditelju lige kojeg odreĎuje
Ured HTS-a.
Provedba MeĎuţupanijskih liga u nadleţnosti je zajednica teniskih udruga regija.
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V. I HRVATSKA TENISKA LIGA
Članak 5.
I. Hrvatsku tenisku ligu čini dvanaest (12) momčadi podijeljenih u dvije skupine po
šest (6) momčadi.
Natjecanje se odvija u dva dijela. U prvom dijelu igra se jednokruţnim sistemom po
skupinama svaki sa svakim u pet (5)kola.
Svaka je momčad dva ili tri puta puta domaćin, odnosno gost. Domaćini susreta
izvlače se za svaku godinu ţdrijebom bez obzira na domaćinstvo prethodne godine.
Moguće je da jedna ekipa bude više puta zaredom domaćin drugoj ekipi.
Postignuti plasmani po završetku lige prethodne sezone odreĎuju pozicije momčadi na
listi, i to redom prema:
poretku momčadi I. Hrvatske teniske lige
poretku momčadi II. Hrvatske teniske lige
Pozicija momčadi s istim plasmanom u skupini odreĎuje se ţdrijebom u dva dijela.
U prvom dijelu ţdrijeba, izvlačenje po skupinama vrši se na način da prvo izvučena
momčad iz svakog kruga ulazi u skupinu PUNČEC, a drugo izvučena u skupinu
PALADA.
- u prvom krugu izvlače se dvije prvoplasirane momčadi s liste
- u drugom krugu izvlače se treće i četvrto plasirana momčad s liste
- u trećem krugu izvlače se peto i šesto plasirana momčad sa liste
- u četvrtom krugu izvlače se sedmo i osmo plasirana momčad sa liste
- u petom krugu izvlači se deveto i deseto plasirana momčad sa liste
- u šestom krugu izvlači se jedanaesto i dvanaesto plasirana momčad s liste
U drugom dijelu ţdrijeba, odreĎuju se pozicije izvučenih (6) šest momčadi iz prvog
dijela za svaku skupinu. Izvlačenjem brojeva od 1– 6, formira se redoslijed za svaku
skupinu posebno. Redni brojevi klubova dobivenih ovim izvlačenjem, uvrštavaju se u
Bergerove tablice, posebno za obje skupine. Tim načinom odreĎuje se raspored
susreta za pet ligaških kola u obje skupine.
Plasmani po skupinama na kraju prvog dijela odreĎuju se prema broju osvojenih
bodova.
Ako nakon završetka lige dvije ili više momčadi imaju jednak broj bodova njihov
plasman odreĎuje se tako da bolji plasman ostvaruje momčad koja:
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ima više bodova računajući samo meĎusobne oglede, a ako to nije moguće
momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući samo meĎusobne
utakmice, a ako to nije moguće momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući samo meĎusobne
susrete, a ako to nije moguće momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući sva odigrana kola, a
ako to nije moguće momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući sve odigrane susrete,
a ako to nije moguće:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih gemova računajući sve odigrane
susrete, a ako to nije moguće:
odlučuje ţdrijeb.

U drugom dijelu lige prvoplasirane momčadi iz svake skupine kao domaćini igraju
jedan polufinalni susret protiv drugoplasirane momčadi iz druge skupine.
Pobjednici polufinala igraju u finalu na dva dobivena susreta. Ţdrijebom se odreĎuje
domaćin prvoga susreta.
Ako finale igraju momčadi iz različitih skupina prvog dijela, domaćin eventualnog
trećeg susreta odreĎuje se ţdrijebom, a ako su u finalu dvije momčadi iz iste skupine
prvog dijela domaćin je bolje plasirana momčad.
Momčad koja prva postigne dvije pobjede u finalnom susretu osvaja naslov
LIGAŠKOG PRVAKA HRVATSKE ZA SENIORE.
Šesto plasirane momčadi u svakoj skupini prvog dijela igraju meĎusobno jedan susret
za ostanak u ligi. Poraţeni iz susreta za ostanak u I. Hrvatskoj teniskoj ligi ispada u
II. Hrvatsku tenisku ligu, a pobjednik razigrava kao domaćin s drugoplasiranom
momčadi iz II. Hrvatske teniske lige za ostanak u ligi.
Poraţene momčadi iz polufinalnih susreta igraju jedan susret za 3. mjesto, dok
trećeplasirane, četvrto plasirane i petoplasirane momčadi nakon prvog dijela lige po
skupinama, igraju još jedan susret razigravanja za plasman, redom za 5., 7. i 9.
mjesto.
Pravo domaćinstva u ovim susretima imaju momčadi koje iz prvog dijela natjecanja
imaju negativan omjer domaćinstava i gostovanja, a ako je omjer jednak, domaćin se
odreĎuje ţrijebom.
Nakon odigranih svih susreta razigravanja, voditelj lige objavljuje konačan poredak
lige od 1. – 12. mjesta koji će se iduće godine koristiti kod obavljanja ţdrijeba
skupina za prvi dio lige slijedeće sezone.
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Startne pozicije momčadi koje su na kraju natjecateljske sezone ispale iz I lige
popunit će se momčadima koje su ušle u I ligu sukladno ostvarenom plasmanu.
-

u slučaju da je u I ligu ušla samo jedna momčad, ona ulazi na 12. mjesto
poretka,
ukoliko su u I ligu ušle dvije momčadi, one ulaze na 11. poziciju pobjednik 2.
lige odnosno 12. poziciju finalist 2. lige

U I. Hrvatskoj teniskoj ligi moţe igrati samo jedna momčad istog kluba. U slučaju da
mjesto u I. Hrvatskoj teniskoj ligi izbore dvije momčadi istog kluba druga momčad
ostaje u II. Hrvatskoj teniskoj ligi, a na njeno mjesto dolazi slijedeća momčad po
odredbama za popunjavanje lige. Momčad koja već ima predstavnika u I. Hrvatskoj
teniskoj ligi moţe odustati od susreta za ulazak u I. Hrvatsku tenisku ligu, a za tu
odluku ne podlijeţe sankcijama.
Ukoliko je u 1. ligu ušlo više od 2 momčadi 2. lige njihov poredak odreĎuje postignuti
plasman iz prethodne sezone. Bolje plasirana momčad ima bolju startnu poziciju.

VI. DRUGA HRVATSKA TENISKA LIGA
Članak 6.
II. Hrvatsku tenisku ligu čini dvanaest (12) momčadi podijeljenih u dvije skupine po
šest (6) momčadi.
Natjecanje se odvija u dva dijela. U prvom dijelu igra se jednokruţnim sistemom po
skupinama svaki sa svakim u pet (5) kola.
Svaka je momčad dva ili tri puta domaćin, odnosno gost. Domaćini susreta izvlače se
za svaku godinu ţdrijebom bez obzira na domaćinstvo prethodne godine. Moguće je
da jedna ekipa bude više puta zaredom domaćin drugoj ekipi.
Postignuti plasmani po završetku lige prethodne sezone odreĎuju pozicije momčadi na
listi, i to redom prema:
- poretku momčadi koje su ispale iz I Hrvatske teniske lige,
- poretku momčadi II. Hrvatske teniske lige iz prethodne sezone,
- poretku momčadi u kvalifikacijskom turniru za ulazak u II Hrvatsku tenisku ligu
prethodne sezone,
Pozicija momčadi s istim plasmanom u skupini odreĎuje se ţdrijebom u dva dijela.
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U prvom dijelu ţdrijeba izvlačenje po skupinama vrši se na način da prvo izvučena
momčad iz svakog kruga ulazi u skupinu Kukuljević, a drugo izvučena u skupinu
Mitić.
- u prvom krugu izvlače se dvije prvoplasirane momčadi s liste
- u drugom krugu izvlače se treće i četvrto plasirana momčad s liste
- u trećem krugu izvlače se peto i šesto plasirana momčad s liste
- u četvrtom krugu izvlače se sedmo i osmo plasirana momčad s liste
- u petom krugu izvlači se deveto i deseto plasirana momčad s liste
- u šestom krugu izvlači se jedanaesto i dvanaesto plasirana momčad s liste
U drugom dijelu ţdrijeba, odreĎuju se pozicije izvučenih (6)šest momčadi iz prvog
dijela za svaku skupinu. Izvlačenjem brojeva od 1 – 6, formira se redoslijed za svaku
skupini posebno. Redni brojevi klubova dobivenih ovim izvlačenjem, uvrštavaju se u
Bergerove tablice, posebno za obje skupine. Tim načinom odreĎuje se raspored
susreta za pet ligaških kola u obje skupine.
Plasmani po skupinama na kraju prvog dijela odreĎuju se prema broju osvojenih
bodova.
Ako nakon završetka lige dvije ili više momčadi imaju jednak broj bodova njihov
plasman odreĎuje se tako da bolji plasman ostvaruje momčad koja:
- ima više bodova računajući samo meĎusobne oglede, a ako to nije moguće
momčad koja:
- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući samo meĎusobne
susrete, a ako to nije moguće momčad koja:
- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući samo meĎusobne
susrete, a ako to nije moguće momčad koja:
- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući sva odigrana kola, a
ako to nije moguće momčad koja:
- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući sve odigrane susrete, a
ako to nije moguće:
- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih gemova računajući sve odigrane susrete,
a ako to nije moguće:
- odlučuje ţdrijeb.
U drugom dijelu lige prvoplasirana momčad iz svake skupine igra kao domaćin jedan
polufinalni susret protiv drugo plasirane momčadi iz druge skupine.
Pobjednici polufinala igraju u finalu na dva dobivena susreta. Ţdrijebom se odreĎuje
domaćin prvoga susreta.
Ako finale igraju momčadi iz različitih skupina prvog dijela domaćin eventualnog
trećeg susreta odreĎuje se ţdrijebom, a ako su u finalu dvije momčadi iz iste skupine
prvog dijela domaćin je bolje plasirana momčad.
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Momčad koja prva postigne dvije pobjede u finalnom susretu osvaja naslov
PRVAKA II HRVATSKE TENISKE LIGE i ulazi u narednoj sezoni u I. Hrvatsku
tenisku ligu.
Poraţeni iz susreta za prvaka igra jedan susret kao gost protiv pretposljednje momčadi
I. Hrvatske teniske lige za mjesto u I. Hrvatskoj teniskoj ligi.
Šesto plasirane momčadi iz svake skupine igraju jedan susret za ostanak u ligi.
Domaćin susreta se odreĎuje ţdrijebom.
Poraţeni iz susreta za ostanak u II Hrvatskoj teniskoj ligi ispada u III ligu, a pobjednik
razigrava kao domaćin s drugoplasiranim iz kvalifikacijskog turnira za ulazak u II
Hrvatsku tenisku ligu.
U II. Hrvatskoj teniskoj ligi moţe igrati samo jedna momčad istog kluba. U slučaju da
mjesto u II. Hrvatskoj teniskoj ligi izbore dvije ili više momčadi istog kluba druga ili
treća momčad odlaze u MeĎuţupanijsku ligu, a na njihova mjesta dolaze momčadi po
odredbama za popunjavanje II Hrvatske teniske lige.
Poraţene momčadi iz polufinalnih susreta igraju jedan susret za 3. mjesto, dok
trećeplasirane, četvrto plasirane i petoplasirane momčadi nakon prvog dijela lige po
skupinama, igraju još jedan susret razigravanja za plasman, redom za 5., 7. i 9.
mjesto.
Pravo domaćinstva u ovim susretima imaju momčadi koje iz prvog dijela natjecanja
imaju negativan omjer domaćinstava i gostovanja, a ako je omjer jednak, domaćin se
odreĎuje ţrijebom.
Nakon odigranih susreta razigravanja, voditelj lige objavljuje konačan poredak lige od
1. – 12. mjesta koji će se iduće godine koristiti kod odreĎivanja skupina za prvi dio
lige slijedeće sezone.
Ukoliko je u 1. ligu ušlo više od 2 momčadi njihov poredak odreĎuje postignuti
plasman s tablice iz prethodne sezone. Bolje plasirana momčad ima bolju startnu
poziciju. Startne pozicije momčadi koje su na kraju natjecateljske sezone ispale iz II
lige popunit će se momčadima koje su ušle u II ligu sukladno ostvarenom plasmanu,
tj. ako je ušla samo jedna momčad ona ulazi na 12. mjesto poretka, a ako su ušle dvije
momčadi ulaze na 11. (bolje plasirana iz II lige), odnosno 12. (slabije plasirana)
Ukoliko je u 2. ligu ušlo više od 2 momčadi njihov poredak odreĎuje postignuti
plasman iz prethodne sezone. Bolje plasirana momčad ima bolju startnu poziciju.
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VII. MEĐUŢUPANIJSKE LIGE
Članak 7.
MeĎuţupanijske lige igraju se u šest regija. Shodno odredbama članka 20. Statuta
HTS-a regije čine ţupanijski teniski savezi, gradski savezi, teniski klubovi, ustanove i
trgovačka društva kako slijedi:
1. MeĎuţupanijska liga središnje Hrvatske obuhvaća područje
-

Zagrebačke ţupanije
Karlovačke ţupanije
Sisačko-moslavačke ţupanije
Krapinsko-zagorske ţupanije

2. MeĎuţupanijska liga sjeverozapadne Hrvatske obuhvaća područje
-

Varaţdinske ţupanije
MeĎimurske ţupanije
Koprivničko-kriţevačke ţupanije
Virovitičko-podravske ţupanije
Bjelovarsko-bilogorske ţupanije

3. MeĎuţupanijska liga Slavonije obuhvaća područje
-

Poţeško-slavonske ţupanije
Brodsko-posavske ţupanije
Osječko-baranjske ţupanije
Vukovarsko-srijemske ţupanije

4. MeĎuţupanijska liga Istre
područje

Primorja Like i Gorskog kotara obuhvaća

- Istarske ţupanije
- Primorsko-goranske ţupanije
- Ličko-senjske ţupanije
5. MeĎuţupanijska liga Dalmacije obuhvaća područje
-

Zadarske ţupanije
Šibensko-kninske ţupanije
Splitsko-dalmatinske ţupanije
Dubrovačko-neretvanske ţupanije
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6. Liga Zagrebačkog teniskog saveza obuhvaća područje Grada Zagreba
Pobjednici MeĎuţupanijskih liga odnosno lige Zagrebačkog teniskog Saveza stječu
pravo nastupa na kvalifikacijama za ulazak u II. Hrvatsku tenisku ligu.
Kvalifikacije se igraju kao turnir na ispadanje s najviše 10 momčadi. Pobjednik
turnira ulazi u II. Hrvatsku tenisku ligu. Drugoplasirana momčad turnira igra kao gost
protiv pretposljednje plasirane momčadi II. Hrvatske teniske lige susret za mjesto u II.
Hrvatskoj teniskoj ligi.
Ako momčad izbori pravo pa pravovremeno (prije ţdrijeba) odustane od nastupa na
kvalifikacijama za II. Hrvatsku tenisku ligu na njezino mjesto moţe doći druga
momčad iz regije.
VIII. POTVRDA SUDJELOVANJA
Članak 8.
Klubovi potvrĎuju najkasnije do 1. prosinca nastup momčadi u ligaškom natjecanju
za slijedeću sezonu.
Momčadi koje odustanu od sudjelovanja u ligi za koju su izborile pravo nastupa mogu
nastupati u MeĎuţupanijskoj ligi.
Ako momčad, koja potvrdi sudjelovanje, odustane nakon roka te sezone, ima pravo
igrati u MeĎuţupanijskoj ligi, ali nema pravo igranja u kvalifikacijama za II. Hrvatsku
tenisku ligu.
Upraţnjena mjesta u ligama popunjavaju se prema slijedećem pravilu:
- poraţeni u susretu za ostanak u ligi,
- prema redoslijedu u prošloj sezoni, odnosno na kvalifikacijama za II. Hrvatsku
tenisku ligu.
IX. POIMENIČNA PRIJAVA MOMČADI
Članak 9.
Poimenična prijava momčadi dostavlja se Voditelju lige najkasnije 42 dana prije
početka lige. Poimenične prijave za I. Hrvatsku tenisku ligu i II. Hrvatsku tenisku ligu
trebaju sadrţavati preliminarnu prijavu za momčadska natjecanja koja su klubovi
duţni igrati po Pravilniku.
Te prijave mogu biti nadopunjene do roka za prijavu momčadskih natjecanja.
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U vrijeme prijava za ligaška natjecanja svi prijavljeni igrači osim stranaca, moraju biti
registrirani za klubove koji ih prijavljuju, a posuĎeni igrači za matične klubove.
Uz poimeničnu prijavu momčadi klubovi su duţni priloţiti
- potvrdu o plaćenoj kotizaciji za sudjelovanje u ligaškom natjecanju.
Visinu kotizacije odreĎuje Upravni odbor HTS-a na prijedlog Stručnog odbora.
Svaka momčad mora prijaviti najmanje sedam (7), a najviše šesnaest (16) igrača, od
kojih najviše dva mogu biti igrači s posebnim statusom:
- strani drţavljani bez stalnog boravka u Hrvatskoj
- posuĎeni domaći igrači s dozvolom matičnih klubova.
Klubovi koji imaju prvoligaške momčadi obvezni su nastupiti na ekipnom
natjecanju za djevojčice i dječake do 14 godina, te na jednom od slijedeća tri
natjecanja:
a) ekipnom za juniorke do 18 godina, ili
b) ekipnom za juniore do 18, ili
c) ekipnom za seniorke
Klubovi koji imaju drugoligaške momčadi obvezni su nastupiti na ekipnom
natjecanju za djevojčice i dječake do 14 godina.
Nepoštivanje ove odredbe donosi sankciju isključivanja momčadi iz I. Hrvatske
teniske lige ili II. Hrvatske teniske lige i preseljenje u MeĎuţupanijsku ligu u
slijedećoj natjecateljskoj sezoni.
Strani drţavljani sa stalnim boravkom u Hrvatskoj imaju status domaćih igrača.
PosuĎeni domaći igrači nemaju pravo igrati za bilo koju seniorsku momčad matičnog
kluba u istom ili drugom stupnju natjecanja u jednoj sezoni, ali imaju pravo igrati za
juniorsku momčad ili ekipu do 14 godina matičnog kluba.
Redoslijed igrača treba biti postavljen po slijedećim kriterijima:
- prema ATP rang-listi
- prema rang-listi HTS-a za seniore
- ne rangirani seniori
- prema rang-listi HTS-a za juniore do 18 godina
- ne rangirani juniori do 18 godina
- prema rang-listi HTS-a za juniore do 16 godina
- ne rangirani juniori do 16 godina
- prema rang-listi HTS-a za dječake do 14 godina
- ne rangirani dječaci do 14 godina
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U slučaju da dva ili više igrača dijele mjesto na rang-listi klub odlučuje o njihovom
redoslijedu. Jedanput prijavljen i objavljen redoslijed igrača ne moţe se više mijenjati.
Za sve rang-liste uzimaju se one koje vrijede u vrijeme poimenične prijave igrača (42
dana prije početka natjecanja).
U slučaju da više momčadi jednog kluba sudjeluje u ligaškom natjecanju, igrači imaju
pravo biti prijavljeni i nastupiti samo za jednu momčad.
Kod prijave posuĎenih igrača klub je duţan priloţiti dopuštenje matičnog kluba.
Prijava bez dopuštenja matičnog kluba neće se uzeti u obzir.
U slučaju da klub prijavi više od dva igrača s posebnim statusom vrijedi prijava po
redoslijedu prva dva igrača, a ostali igrači se neće uzeti u obzir.
Moguće je prijaviti dječake do 14 godina samo ako u toj godini navršavaju 14 godina
(zadnja godina u kategoriji do 14 godina).
S poimeničnom prijavom igrača svaka momčad prijavljuje kapetana momčadi i
njegovog zamjenika i navodi njihove brojeve telefona za kontakt.

X. PRAVO NASTUPA U UTAKMICI
Članak 10.
Za momčad u jednoj utakmici računajući i pojedinačne susrete i susrete parova moţe
nastupiti samo jedan igrač s posebnim statusom.
U I. Hrvatskoj teniskoj ligi za klub moţe nastupiti u jednoj utakmici samo jedan
dječak do 14 godina.
U tu kvotu ne računaju se igrači koji se nalaze meĎu prvih 12 igrača na rang-listi
HTS-a do 14 godina kojih u jednoj utakmici moţe biti i više.
U II. Hrvatskoj teniskoj ligi i MeĎuţupanijskoj ligi broj dječaka do 14 godina koji
nastupaju za klub u jednoj utakmici moţe biti i veći pod uvjetom da se nalaze na ranglisti HTS-a do 16 godina.

XI. BODOVANJE
Članak 11.
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Utakmica se sastoji od pet pojedinačnih susreta i dva susreta parova. Pobjednik je
momčad koja ostvari više pobjeda u sedam susreta. Pojedinačni susreti igraju se na
dva dobivena tie-break seta.
Susreti parova igraju se na dva dobivena tie-break seta s upotrebom NO AD sustava
brojanja i match tie-breaka (do 10 poena) umjesto trećeg seta.
Bodovanje u regularnom dijelu I. i II. Hrvatske teniske lige računa se po slijedećem
modelu:
3 boda za tablicu
- pobjede 7:0; 6:1;
2 boda za tablicu
- pobjede 5:2; 4:3;
1 bod za tablicu
- poraz 2:5; 3:4;
0 bodova za tablicu - poraz 0:7; 1:6;
Nakon svakog odigranog kola objavljuje se tablica lige tako da klubovi budu svrstani
po broju osvojenih bodova.
Ako nakon završetka lige dvije ili više momčadi imaju jednak broj bodova, njihov
plasman odreĎuje se tako da bolji plasman ostvaruje momčad koja:
- ima više bodova računajući samo meĎusobne utakmice, a ako to nije moguće
momčad koja:
- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući samo meĎusobne
utakmice, a ako to nije moguće momčad koja:
- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući samo meĎusobne
susrete, a ako to nije moguće momčad koja:
- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući sve odigrane
utakmice, a ako to nije moguće momčad koja:
- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući sve odigrane susrete, a
ako to nije moguće:
- odlučuje ţdrijeb.

XII. PREDAJA UTAKMICE
Članak 12.
Nedolazak momčadi na utakmicu znači predaju utakmice, registraciju utakmice
rezultatom 0:7 i oduzimanjem dva boda.
U ponovljenom slučaju momčad se kaţnjava isključenjem iz natjecanja uz brisanje
svih postignutih rezultata i prelaskom u niţi stupanj natjecanja u idućoj sezoni.
Nedolazak momčadi na utakmicu u drugom dijelu lige na susret u kojem se razigrava
za plasman od 1. – 12. mjesta, neće biti sankcioniran osim ukoliko se radi o drugoj
povredi i ponavljanju nedolaska na susret. U tom slučaju momčadi se brišu svi
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postignuti rezultati, a momčad se kaţnjava prelaskom u niţi stupanj natjecanja u
idućoj sezoni.
Navedena momčad u slijedećoj natjecateljskoj sezoni ne uzima se u obzir i izuzeta je
od odredbi koje govore o popunjavanju lige ovog Pravilnika.
Predaja pojedinačnog ili susreta parova nakon što je susret započeo moguća je samo
iz zdravstvenih razloga uz dozvolu liječnika ili vrhovnog suca.
Nedolazak igrača na nastavak prekinutog susreta lige rezultira diskvalifikacijom u
samo tom susretu i ne smatra se nedolaskom momčadi na utakmicu.
Ukoliko se nakon početka susreta ustanovi da je jedna od momčadi pogrešno prijavila
i postavila igrača za pojedinačne susrete susret se prekida. Momčad koja je učinila
pogrešku gubi susret rezultatom 7 : 0.
Ukoliko je došlo do pogreške pri postavljanju parova momčad gubi obje igre parova
bez borbe

XIII. PREKID UTAKMICE
Članak 13.
Utakmica moţe biti prekinuta zbog kiše ili više sile. Odluku o prekidu donosi vrhovni
sudac.
Nastavak utakmice treba uslijediti čim se za to stvore uvjeti ako je moguće i pod
rasvjetom. Utakmica se nastavlja u sastavima i kod rezultata kod kojeg je prekinuta.
Vrhovni sudac ima pravo odrediti da se utakmica nastavi i na više od tri terena ako za
to postoje uvjeti a postoji opasnost da se susret zbog mraka ne moţe završiti tog dana.
Utakmica se moţe nastaviti i u dvorani sa zemljanom podlogom.
Ako utakmica ne moţe započeti u danu kada je zakazana, vrhovni sudac zakazuje
početak susreta slijedećeg dana u 9 sati.
TakoĎer, nastavak zbog mraka ili kiše prekinutog susreta zakazuje se slijedećeg dana
u 9 sati.
Ako ni slijedećeg dana utakmica ne moţe biti odigrana, utakmica ili nastavak
utakmice zakazuje se u rezervnom terminu u dogovoru s voditeljem lige.
XIV. ŢDRIJEB
Članak 14.
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Ţdrijeb za I. i II. Hrvatsku tenisku ligu obavlja Voditelj liga u prisutnosti kapetana
odnosno predstavnika klubova najkasnije dvadeset dana nakon roka za poimenične
prijave momčadi. Ţdrijeb za MeĎuţupanijske lige obavljaju voditelji
MeĎuţupanijskih liga.
Ţdrijeb za I. i II. Hrvatsku tenisku ligu obavlja se tako da se domaćinstva susreta
izvlače za svaku godinu ţdrijebom, neovisno o domaćinstvu prethodne godine,
koristeći se Bergerovim tablicama.
Ţdrijeb za II. Hrvatsku tenisku ligu moţe biti dirigiran ako to neki klub zatraţi zbog
smanjenja troškova gostovanja ili nekog drugog razloga. O opravdanosti takvih
zahtjeva odlučuje Voditelj lige.
XV. IGRALIŠTA
Članak 15.
Sve utakmice igraju se na igralištima sa zemljanom podlogom.
Klub domaćin duţan je osigurati kvalitetna igrališta, odrţavanje igrališta za vrijeme
utakmice, tehničku sluţbu i pomagala kako bi nakon kiše u najkraćem roku igrališta
bila osposobljena za nesmetani nastavak utakmice.
Ukoliko je potrebno, utakmice se mogu igrati i pod rasvjetom.
Klub domaćin duţan je osigurati gostujućoj momčadi terene za trening, i to:
- dva terena za trening u trajanju od 60 minuta dan prije utakmice, ako to gostujuća
momčad pravovremeno zatraţi,
- dva terena za trening u trajanju od 60 minuta neposredno prije utakmice.

XVI. LOPTE
Članak 16.
Lopte za sve susrete u I. i II. Hrvatskoj teniskoj ligi te kvalifikacijama za II. Hrvatsku
tenisku ligu odreĎuje i osigurava HTS.
Lopte za susrete MeĎuţupanijskih liga odreĎuju i osiguravaju zajednice teniskih
udruga regija odnosno Zagrebački teniski savez.
Za utakmice I. Hrvatske teniske lige osigurava se 36 lopti po utakmici (3 nove lopte
po susretu i 3 nove lopte za eventualni treći set osim za susrete parova).
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Za utakmice II. Hrvatske teniske lige i kvalifikacija za ulazak u II. Hrvatsku tenisku
ligu osigurava se 21 lopta po utakmici (3 nove lopte po susretu).
Za utakmice u MeĎuţupanijskim ligama osigurava se 21 lopta po utakmici (3 nove
lopte po susretu).
XVII. PRIJAVA MOMČADI UOČI UTAKMICE
Članak 17.
Kapetani momčadi prijavljuju vrhovnom sucu 5 igrača za pojedinačne susrete, s
popisa igrača iz poimenične prijave kluba na propisanom obrascu HTS-a najkasnije
15 minuta prije početka utakmice.
Vrhovni sudac verificira redoslijed igrača na prijavi i kontrolira pravo nastupa
prijavljenih igrača.
Svi za pojedinačne susrete prijavljeni igrači duţni su u trenutku prijave biti prisutni te
osobno najkasnije do 15 minuta prije početka utakmice potpisati se na obrazac koji
osobno provjerava i verificira Vrhovni sudac.
Na traţenje Vrhovnog suca igrači su duţni radi provjere identiteta pokazati sluţbeni
dokument koji u sebi sadrţi sliku igrača.
Vrhovni sudac provjerava pravo nastupa prijavljenih igrača te u slučaju da igrač ili
više njih nemaju pravo nastupa duţan je o tome obavijestiti kapetana i pozvati ga da
odmah ispravi prijavu.
Vrhovni sudac provjerava redoslijed prijavljenih igrača te u slučaju pogrešnog
redoslijeda duţan je odmah ispraviti pogrešku i obavijestiti kapetana.
U I. Hrvatskoj teniskoj ligi momčad koja najkasnije 15 minuta prije početka
pojedinačnih susreta ne prijavi pet igrača, ili prijavljeni igrači nisu prisutni ili se nisu
potpisali na obrazac, gubi cijeli susret bez borbe (0:7) i kaţnjava se oduzimanjem dva
boda.
Ako pojedinačni susreti započnu s krivim redoslijedom igrača po pločama ili s
nastupom igrača bez prava nastupa Vrhovni sudac kada to primijeti duţan je prekinuti
susret i proglasiti protivničku momčad pobjednicima bez borbe u cijelom susretu
(7:0).
Ako pojedinačni susreti unatoč prethodnoj provjeri i ispravci od strane vrhovnog suca
započnu s krivim redoslijedom igrača po pločama ili s nastupom igrača bez prava
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nastupa Vrhovni sudac kada to primijeti duţan je prekinuti susret i proglasiti
protivničku momčad pobjednicima bez borbe u cijelom susretu (7:0).
Voditelj lige duţan je u slučaju ţalbe na redoslijed postavljenih igrača u roku od 24
sata nakon završetka susreta provjeriti redoslijed igrača i parova i pravo nastupa
igrača i u slučaju pogreške u pojedinačnim susretima poništiti postignuti rezultat
cijelog susreta i proglasiti protivničku momčad pobjednicima bez borbe (7:0), a u
slučaju pogreške u susretima parova duţan je poništiti postignuti rezultat u parovima i
proglasiti protivničku momčad pobjednicima u oba susreta parova.
U II. Hrvatskoj teniskoj ligi ako igrač u drugom paru nije imao pravo nastupa,
proglašava protivničku momčad pobjednicima u susretu drugih parova bez borbe.
U slučaju da nije bilo grešaka Voditelj lige ovjerava rezultat.
U I. Hrvatskoj teniskoj ligi u slučaju da niti jedna momčad najkasnije 15 minuta
prije početka pojedinačnih susreta ne prijavi pet igrača, ili prijavljeni igrači nisu
prisutni ili se nisu potpisali na obrazac, susret se ne igra i obje momčadi se
kaţnjavaju oduzimanjem dva boda.
U II. Hrvatskoj teniskoj ligi u slučaju da niti jedna momčad najkasnije 15 minuta
prije početka pojedinačnih susreta ne prijavi pet igrača, ili prijavljeni igrači nisu
prisutni ili se nisu potpisali na obrazac te obje momčadi ostvare jednak broj pobjeda u
susretima pobjednik je momčad koja osvoji veći broj setova odnosno gemova.
Ako je i taj broj jednak, pobjednik je momčad koja ima pobjedu u susretu na prvoj
pojedinačnoj ploči. Pobjednik u susretu osvaja dva boda, poraţeni jedan.
U slučaju da u vrijeme predviĎeno za prijavu igrača za pojedinačne susrete vrhovni
sudac procijeni da zbog kiše ili više sile susreti neće početi u zakazano vrijeme rok za
prijavu igrača za pojedinačne susrete se pomiče na vrijeme koje odredi vrhovni sudac,
15 minuta prije novog početka utakmice.
U slučaju da u vrijeme predviĎeno za prijavu igrača za parove vrhovni sudac
procijeni da zbog kiše ili više sile susreti parova neće početi u zakazano vrijeme rok
za prijavu igrača za parove se pomiče na vrijeme koje odredi vrhovni sudac, 15
minuta prije novog početka susreta parova.
U slučaju da nakon prijave igrača za pojedinačne susrete zbog kiše ili više sile doĎe
do prekida utakmice i toga se dana susreti ne počnu igrati kapetani slijedećeg dana
predaju vrhovnom sucu novu prijavu igrača.
U slučaju da nakon prijave igrača za susrete parova zbog kiše ili više sile doĎe do
prekida utakmice i toga dana se susreti parova ne počnu igrati kapetani momčadi
slijedećeg dana predaju vrhovnom sucu novu prijavu igrača za parove.
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Voditelj lige duţan je u roku od 24 sata nakon završetka susreta provjeriti
redoslijed igrača i parova i pravo nastupa igrača i u slučaju pogreške u pojedinačnim
susretima poništiti postignuti rezultat cijelog susreta i proglasiti protivničku momčad
pobjednicima bez borbe (7:0), a u slučaju pogreške u susretima parova duţan je
poništiti postignuti rezultat u parovima i proglasiti protivničku momčad pobjednicima
u oba susreta parova, osim u II. Hrvatskoj teniskoj ligi ako igrač u drugom paru nije
imao pravo nastupa, proglašava protivničku momčad pobjednicima u susretu drugih
parova bez borbe. U slučaju da nije bilo grešaka Voditelj lige ovjerava rezultat.
XVIII. PRIJAVA IGRAČA ZA SUSRETE PAROVA
Članak 18.
Svi za susrete parova prijavljeni igrači duţni su u trenutku prijave biti prisutni te
osobno najkasnije do 15 minuta prije početka susreta parova potpisati se na obrazac
koji osobno provjerava i verificira Vrhovni sudac.
Na traţenje Vrhovnog suca igrači su duţni radi provjere identiteta pokazati dokument
koji u sebi sadrţi sliku igrača.
Vrhovni sudac provjerava pravo nastupa prijavljenih igrača za parove te u slučaju da
igrač ili više njih nemaju pravo nastupa duţan je o tome obavijestiti kapetana i pozvati
ga da odmah ispravi prijavu.
Vrhovni sudac provjerava redoslijed prijavljenih parova te u slučaju pogrešnog
redoslijeda duţan je odmah ispraviti pogrešku i obavijestiti kapetana.
U I. Hrvatskoj teniskoj ligi momčad koja najkasnije 15 minuta prije početka susreta
parova ne prijavi dva para, ili prijavljeni igrači nisu prisutni ili se nisu potpisali na
obrazac, gubi oba susreta parova bez borbe.
U II. Hrvatskoj teniskoj ligi i MeĎuţupanijskim ligama momčad koja najkasnije 15
minuta prije početka susreta parova ima samo jedan prijavljeni par, ili samo jedan
prisutan par s oba potpisana igrača, gubi drugi susret parova bez borbe. Prisutan par
mora nastupiti na prvoj ploči parova.
Ako momčad ne prijavi nijedan par, ili prijavljeni igrači nijednog para nisu prisutni ili
se nisu potpisali na obrazac, gubi oba susreta parova bez borbe.
Ako susreti parova započnu s krivim redoslijedom parova po pločama ili s nastupom
igrača bez prava nastupa, Vrhovni sudac kada to primijeti duţan je prekinuti susret i
proglasiti protivničku momčad pobjednicima u susretima parova bez borbe, osim u II.
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Hrvatskoj teniskoj ligi i MeĎuţupanijskim ligama ako igrač u drugom paru nema
pravo nastupa momčad gubi samo drugi par bez borbe.
XIX. POČETAK UTAKMICE
Članak 19.
Sve utakmice počinju u 10 sati.
Utakmica ne moţe početi bez prisutnosti vrhovnog suca ili njegovog zamjenika.
Utakmica se smatra započetom kada je odserviran prvi servis u prvom susretu.

XX. REDOSLIJED SUSRETA
Članak 20.
Utakmica počinje istovremeno na tri igrališta susretima na drugoj, četvrtoj i petoj
ploči.
Po završetku svakog susreta počinju susreti na prvoj i trećoj ploči. Susreti parova ako
ne počnu oba istovremeno počinju susretom na drugoj ploči.
Raspored po igralištima odreĎuje domaćin i o njemu obavještava vrhovnog suca i
kapetana gostujuće momčadi prije početka utakmice odnosno prije početka susreta
parova.
Susreti parova počinju istovremeno najkasnije pola sata nakon završetka posljednjeg
pojedinačnog susreta.
Raspored po igralištima odreĎuje domaćin i o njemu obavještava vrhovnog suca i
kapetana gostujuće momčadi prije početka susreta parova.
U slučaju loših vremenskih uvjeta vrhovni sudac moţe donijeti odluku da utakmica
počne pojedinačnim susretima na manje od tri igrališta, ili da susreti parova počnu na
jednom igralištu, dok se ne osposobi potreban broj igrališta. Redoslijed igranja susreta
ostaje kao u stavku 1. ovog članka.

XXI. VODITELJ LIGE
Članak 21.
Natjecanje u ligama vode voditelji liga.
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I. i II. Hrvatsku tenisku ligu vodi voditelj kojeg odredi Ured HTS-a. MeĎuţupanijske
lige vode voditelji koje odrede ţupanijski savezi i potvrdi Stručni odbor HTS-a.
Voditelj lige:
- prikuplja potvrde klubova o sudjelovanju u ligi
prikuplja poimenične prijave igrača i kontrolira i po potrebi ispravlja redoslijed
prijavljenih igrača,
- zakazuje sastanak kapetana momčadi ili predstavnika klubova
- u skladu s Pravilnikom ţdrijeba i dogovara raspored lige,
- vodi ligu u skladu s ovim Pravilnikom,
- rješava ţalbe u prvom stupnju,
- izvještava sredstva informiranja o odvijanju lige,
- nadzire delegiranje vrhovnih i glavnih sudaca od strane predstavnika Zbora
sudaca,
- prikuplja izvješća vrhovnih sudaca, provjerava, obraĎuje i verificira rezultate,
- vodi tablicu lige i nakon svakog odigranog kola šalje klubovima pojedinačne
rezultate i stanje na tablici,
- daje tumačenje ovog Pravilnika na traţenje kapetana momčadi ili predstavnika
klubova,
- uz predstavnika HTS-a, koji uručuje pehar, proglašava pobjednika lige.

XXII. VRHOVNI SUDAC
Članak 22.

Vrhovnog suca za svaku pojedinu utakmicu delegira predstavnik Zbora teniskih
sudaca Hrvatske, tj. osoba za delegiranje sudaca odreĎena od strane Zbora sudaca.
Vrhovni sudac:
- prima od kapetana obiju momčadi prijave igrača za pojedinačne susrete i za
susrete parova,
- provjerava redoslijed igrača ili parova u prijavi i ispravlja eventualne pogreške,
bez da s prijavama upozna protivničke momčadi,
- provjerava natjecateljske iskaznice ili momčadsku iskaznicu i putovnice stranih
drţavljana,
- donosi odluku o prekidu i nastavku utakmice,
- postavlja glavne suce za pojedine susrete,
- kaţnjava igrače zbog nesportskog ponašanja,
- donosi odluke o svim spornim pitanjima,
- ima pravo, ako sjedi u igralištu, promijeniti odluku glavnog suca ako smatra da je
načinio pogrešku,
- ima duţnost upisivati rezultate po završetku svakog pojedinog meča
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-

sačinjava zapisnik o susretu kojeg potpisanog od oba kapetana momčadi šalje
faksom Voditelju lige odmah po završetku utakmice

XXIII. GLAVNI SUCI
Članak 23.

Za svaku utakmicu I. Hrvatske teniske lige predstavnik Zbora sudaca delegira 3
glavna suca.
Jedan od glavnih sudaca je zamjenik vrhovnog suca i preuzima njegovu duţnost u
slučaju spriječenosti vrhovnog suca.
Za svaku utakmicu II. Hrvatske teniske lige za koju domaćin to zatraţi predstavnik
Zbora sudaca delegira 3 glavna suca.
Utakmice I. i II. Hrvatske teniske lige i MeĎuţupanijskih liga za koje nije dogovoren
dolazak ispitanih sudaca sude sami igrači s poimeničnog popisa igrača obiju
momčadi. Pet susreta sude gostujući igrači i četiri domaći igrači koji u tom trenutku
ne igraju mečeve.
Igrači gostujuće momčadi imaju pravo ne suditi, u tom slučaju sve mečeve sude
domaći igrači.
U utakmicama II. Hrvatske teniske lige i MeĎuţupanijskih liga kapetani momčadi
mogu se dogovoriti da se susreti igraju bez glavnog suca.
U tom slučaju primjenjuju se pravila igranja susreta bez glavnog suca, a vrhovni
sudac nadgleda odigravanje susreta.
XXIV. KAPETAN MOMČADI
Članak 24.
Kapetan momčadi predstavlja svoju momčad, prijavljuje igrače za pojedinačne susrete
i susrete parova i potpisuje zapisnik nakon odigrane utakmice.
Kapetan momčadi u I. i II. Hrvatskoj teniskoj ligi mora biti licencirani trener član
Zbora teniskih trenera Hrvatske.
Kapetan momčadi ima pravo unijeti u zapisnik svoje primjedbe ili najaviti ţalbu.
Kapetan momčadi i njegovi zamjenici imaju pravo sjediti unutar ograde igrališta za
vrijeme susreta i savjetovati igrače za vrijeme promjena strana.
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U svakom trenutku na igralištu moţe biti samo kapetan ili njegov zamjenik. Kapetan
momčadi prijavljuje vrhovnom sucu uz prijavu igrača za pojedinačne susrete, sve
zamjenike koji mogu obavljati duţnost kapetana momčadi. Zamjenici kapetana
momčadi su svi igrači iz poimenične prijave momčadi i njih kapetan ne treba posebno
prijavljivati kao svoje zamjenike.

XXV. NADZORNI ODBOR LIGE
Članak 25.
Nadzorni odbor lige najviše je tijelo lige i čine ga tri člana i Voditelj Lige. Članove
Nadzornog odbora bira Stručni odbor HTS-a.
Nadzorni odbor rješava ţalbe u drugom stupnju. Odluke donosi većinom glasova.
Voditelj lige nema pravo glasa u donošenju odluka o ţalbi.
'XXVI. ŢALBE
Članak 26.
Ţalba na utakmicu podnosi se u pisanom obliku i mora stići u Ured HTS-a najkasnije
do 16 sati slijedećeg dana od spornog slučaja. Klub koji se ţali mora priloţiti svu
potrebnu dokumentaciju.
Ţalbe u prvom stupnju rješava voditelj lige u roku od 48 sati od podnošenja ţalbe i o
tome pisanim putem obavještava klubove i Nadzorni odbor.
Klubovi se mogu ţaliti na odluke Voditelja Lige u roku od 24 sata po primitku
rješenja ţalbe u prvom stupnju. Ţalbe na odluku Voditelja Lige rješava Nadzorni
odbor u roku od 48 sati od podnošenja ţalbe. Odluke Nadzornog odbora su konačne.
Ţalbe na odluke Voditelja Lige o rasporedu natjecanja i poimeničnim prijavama
momčadi i na druge odluke Voditelja Lige u periodu izmeĎu roka za potvrdu
sudjelovanja momčadi u ligi i objave sastava momčadi moraju stići u Ured HTS-a
najkasnije 21 dan prije početka natjecanja. Postupak u rješavanju tih ţalbi isti je kao i
kod ţalbi na utakmice.

'XXVII. ULAZNICE
Članak 27.
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Klub domaćin moţe naplaćivati ulaznice.
Ulaznice se ne naplaćuju gostujućim igračima i njihovoj pratnji.
Prihod od ulaznica ostaje domaćinu.
XXVIII. TROŠKOVI LIGE
Članak 28.
Svaka momčad snosi svoje troškove puta i boravka.
Troškove vrhovnog suca i glavnih sudaca (putne troškove, troškove boravka i sudačke
takse) snosi klub domaćin.
Visinu sudačkih taksi odreĎuje Upravni odbor na prijedlog Zbora sudaca i Stručnog
odbora.
Troškove sportskih i drugih nagrada snosi HTS.
XXIX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Pravo tumačenja ovog Pravilnika ima Stručni odbor HTS-a.
Za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom primjenjivat će se odredbe
Pravilnika o natjecanjima HTS-a i Teniska pravila ITF-a (MeĎunarodne teniske
federacije).
Promjene u Pravilniku donosi Upravni odbor na prijedlog Stručnog odbora.

XXX. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 30.
Po završetku odigrane lige u 2016. godini poloţaj momčadi na listi s istim plasmanom
u skupinama za iduću sezonu odreĎuje se ţdrijebom kako bi dobili konačan poredak
klubova za nastupe u I i II ligi za 2017. godinu.
ZA PRVU I DRUGU LIGU
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Petoplasirane momčadi iz svake skupine igraju jedan susret za ostanak u ligi.
Domaćin susreta se odreĎuje ţdrijebom.
ZA PRVU LIGU
Pobjednik iz susreta za ostanak u I Hrvatskoj teniskoj ligi ostaje u ligi u idućoj
sezoni. Poraţeni razigrava kao domaćin ako ga izazove treće plasirana momčad iz II
Hrvatske teniske lige. Pobjednik tog susreta osigurava opstanak u I Hrvatskoj teniskoj
ligi u idućoj sezoni.
U 2017. godini I Hrvatska teniska liga popunjava se sljedećim redoslijedom:
devet prvoplasiranih momčadi I Hrvatske teniske lige
finalisti natjecanja u II Hrvatskoj teniskoj ligi
pobjednik susreta izmeĎu posljednje momčadi I Hrvatske teniske lige i
trećeplasirane momčadi II Hrvatske teniske lige
ZA DRUGU LIGU
Pobjednik iz susreta za ostanak u II Hrvatskoj teniskoj ligi ostaje u ligi u idućoj
sezoni. Poraţeni razigrava kao domaćin ako ga izazove trećeplasirana momčad iz
kvalifikacijskog turnira za ulazak u II Hrvatsku tenisku ligu. Pobjednik tog susreta
osigurava opstanak u II Hrvatskoj teniskoj ligi u idućoj sezoni.
U 2017. godini II Hrvatsku tenisku ligu čine sljedeći klubovi:
devet prvoplasiranih momčadi II Hrvatske teniske lige
finalisti kvalifikacijskog turnira za ulazak u II Hrvatsku tenisku ligu
pobjednik susreta izmeĎu posljednje momčadi I Hrvatske teniske lige i
trećeplasirane momčadi kvalifikacijskog turnira za ulazak u II Hrvatsku
tenisku ligu.
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