Na temelju članka 48. stavka 1. alineje 12. Statuta Hrvatskoga teniskoga saveza Upravni odbor
Hrvatskoga teniskoga saveza na svojoj sjednici održanoj dana 06.09.2017. godine donosi
PRAVILNIK O POJEDINAČNIM NATJECANJIMA
HRVATSKOG TENISKOG SAVEZA

I.

OPĆI UVJETI
Članak 1.
Pravilnik postavlja uvjete koje su obvezni ispuniti organizatori natjecanja, sadrži
osnove za sastavljanje propozicija, propisuje prava i dužnosti igrača, vrhovnog suca i
vodstva natjecanja, te kaznene odredbe i posljedice kojima podliježu svi prethodno
navedeni sudionici natjecanja Hrvatskog teniskog saveza (u daljnjem tekstu HTS).
Natjecanja HTS-a su sva pojedinačna i ekipna natjecanja navedena u Kalendaru
natjecanja HTS-a.
Za međunarodna natjecanja vrijede pravila međunarodne organizacije u čijem se
kalendaru natjecanje nalazi (TE, ITF, WTA, ATP).

II.

UVJETI ZA POJEDINAČNA NATJECANJA
Članak 2.
Natjecanja HTS-a mogu organizirati HTS, klubovi registrirani pri HTS-u za godinu u
kojoj se natjecanja održavaju, ili županijski i međužupanijski savezi.
Izuzetak su profesionalni turniri u kategorijama seniorki i seniora, kod kojih
organizatori mogu biti i društvene ili privatne pravne osobe.
Organizator je dužan osigurati:
-

objekt s najmanje četiri (4) igrališta na otvorenom jednake podloge, te
svlačionicama, posebno muškim i ženskim, sa svim potrebnim uvjetima
(tuševi, WC );
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-

prostor za vodstvo natjecanja i vrhovnog suca opremljen računalom
vezanim na Internet;

-

dovoljan broj osoba i sredstva za svakodnevno održavanje kao i
osposobljavanje igrališta u najkraćem mogućem roku nakon prekida igranja
zbog vremenskih uvjeta;

-

dovoljan broj lopti prema ovom Pravilniku;

-

za turnire od A do 2. ranga organizator je dužan osigurati fizioterapeuta za
cijelo vrijeme natjecanja i liječnika na poziv, te liječničku torbu s
propisanim obveznim liječničkim materijalom;

-

za turnire 3. – 5. ranga organizator je dužan osigurati liječničku torbu s
propisanim obveznim liječničkim materijalom, te liječnika i fizioterapeuta
na poziv;

-

smještaj za sve sudionike pod najpovoljnijim uvjetima;

-

dovoljan broj sudaca;

-

slobodan prostor uz obje strane igrališta za po jedan reklamni pano veličine
3 x 0,75 m za sponzora HTS-a.

Organizator je dužan pravovremeno on-line postaviti obrazac za propozicije preko
svog CROPIN profila.
Propozicije sadrže sve potrebne podatke o natjecanju, uključujući broj sudionika, rok
za prijavu, brojeve telefona organizatora, osobu za kontakt te rokove za osobnu prijavu
i početak natjecanja za svaku konkurenciju.
Za dvoranske turnire organizator treba osigurati najmanje 2 (dva) igrališta iste podloge
u dvorani. Organizator je dužan osigurati nagrade finalistima u svim konkurencijama.
U seniorskim konkurencijama dozvoljene su, osim pehara, novčane i praktične
nagrade.
U omladinskim kategorijama novčane nagrade nisu dozvoljene, a vrijednost praktičnih
nagrada ne smije biti veća od 1.000,00 kuna po igraču ili paru u svakoj konkurenciji.
Svi susreti u pojedinačnim konkurencijama igraju se na dva dobivena seta uz
odlučujuću igru (tie-break) kod rezultata 6:6 u bilo kojem od setova.
Svi 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.
Svi susreti u svim kategorijama osim seniorskih u pojedinačnim konkurencijama i
susreti parova igraju se po pravilu NO-LET RULE ( NO NET RULE - Ukoliko igrač
koji servira pogodi mrežu i lopta uđe u odgovarajuće polje , lopta je i dalje u igri bez
zaustavljanja.)
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Organizator je dužan osigurati za svaki susret glavnog turnira po tri (3) nove lopte;
eventualni treći set na turnirima igra se novim loptama.
Sve susrete od četvrtfinala u pojedinačnoj konkurenciji na svim nacionalnim
prvenstvima i finala u pojedinačnoj konkurenciji turnira 3.ranga te finale u igri parova
na svim nacionalnim prvenstvima i turnirima 3.ranga sude glavni suci.
Ukoliko organizator ne ispuni sve uvjete koji se tiču organizacije turnira propisane
ovim člankom može biti kažnjen ovisno o težini propusta smanjivanjem ranga turnira
slijedeće godine, a u slučajevima težeg propusta organizator može biti kažnjen i
oduzimanjem tog turnira.

III.

DUŽNOSTI SLUŽBENIH OSOBA
Članak 3.
Vrhovnog suca za svako natjecanje određuje osoba od strane Zbora teniskih sudaca
Hrvatske zadužena za delegiranje sudaca i o tome obavještava organizatora.
Za vrijeme natjecanja organizator je dužan organizirati rad vodstva natjecanja uz stalnu
prisutnost najmanje jedne osobe te izvjesiti na oglasnu ploču i stalno ažurirati kosture
svih konkurencija, satnicu igranja susreta i druge informacije o natjecanju.
Vodstvo natjecanja dužno je omogućiti igračima, trenerima i roditeljima uvid u ranglistu HTS-a u kategoriji u kojoj se odvija natjecanje.
Vrhovni sudac dužan je po završetku dnevnog programa rezultate mečeva postaviti i
objaviti u sustavu ili ih poslati odgovornoj osobi u HTS-u da to ona učini.

IV.

OBVEZNE KONKURENCIJE
Članak 4.
Na svim prvenstvima Hrvatske na otvorenom i na svim natjecanjima na otvorenom u
omladinskim kategorijama obvezne konkurencije su:
-

žene pojedinačno

-

muški pojedinačno

-

ženski parovi

-

muški parovi
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U seniorskoj kategoriji osim prvenstva Hrvatske natjecanja mogu biti organizirana
samo za seniorke ili samo za seniore. U oba slučaju obvezna je i konkurencija parova.
Na dvoranskim prvenstvima Hrvatske i na svim dvoranskim natjecanjima u
omladinskim kategorijama obvezne konkurencije su:
-

žene pojedinačno

- muški pojedinačno
Parovi na dvoranskim turnirima osim državnih prvenstava se mogu igrati samo ako su
unaprijed dogovoreni uz uvjet da se igra na najmanje 4 terena.
Ukoliko se parovi budu igrali na turnirima s manje od 4 terena rezultati takvog turnira
neće se bodovati.

V.

PRAVO NASTUPA
Članak 5.
Na svim natjecanjima pravo nastupa imaju igrači koji su registrirani na temelju
Registracijskog pravilnika HTS-a, a nisu kažnjeni ili suspendirani.
Na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske ne mogu nastupiti igrači koji su registrirani pri
HTS-u kao strani državljani.
Na svim natjecanjima, osim na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, mogu nastupiti i
strani državljani. Ukoliko nisu registrirani pri HTS-u i nemaju CROPIN, mogu se
prijaviti kod organizatora koji ih je dužan ubaciti u sustav. Strani državljanin može biti
postavljen za nositelja tako da ima jakost najboljeg domaćeg igrača kojeg je pobijedio
u toj godini na tom ili nekom drugom turniru, ili u službenom susretu reprezentacije
Hrvatske i zemlje kojoj igrač pripada
Pravo nastupa u pojedinim kategorijama imaju:
-

u kategoriji seniorki i seniora – svi igrači koji u tekućoj godini navršavaju 14
godina ili su stariji;

-

u kategoriji juniorki i juniora do 18 godina – svi igrači koji u tekućoj godini
navršavaju najmanje 13 godina, a najviše 18 godina;

-

u kategoriji juniorki i juniora do 16 godina – svi igrači koji u tekućoj godini
navršavaju najmanje 12 godina, a najviše 16 godina;

-

u kategoriji djevojčica i dječaka do 14 godina – svi igrači koji u tekućoj
godini navršavaju najmanje 10 godina, a najviše 14 godina;

-

u kategoriji djevojčica i dječaka do 12 godina – svi igrači koji u tekućoj
godini navršavaju najmanje 9 godina, a najviše 12 godina.
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Igrač ne smije nastupati istovremeno u više natjecanja, odnosno ne smije započeti
nastup na turniru ako još igra na prethodnom turniru bilo u pojedinačnoj konkurenciji
bilo u igri parova, ali igrač koji završi s nastupom na prethodnom turniru može
nastupiti na sljedećem turniru koji se igra u istom tjednu bez obzira radi li se o
nacionalnom ili međunarodnom turniru.

VI.

UVJETI ZA POJEDINAČNA PRVENSTVA HRVATSKE
Članak 6.
Za pojedinačna prvenstva Hrvatske na otvorenom organizator treba osigurati najmanje
8 zemljanih igrališta na otvorenom i sve druge uvjete po odluci Stručnog odbora iz
raspisa za organizaciju pojedinačnih prvenstava Hrvatske.
Organizator pojedinačnih prvenstava Hrvatske na otvorenom dužan je nadoknaditi
troškove smještaja u službenom hotelu:
-

četvrtfinalistima u pojedinačnim konkurencijama u seniorskoj kategoriji

-

polufinalistima
kategorijama

u

pojedinačnim

konkurencijama

u

omladinskim

Na prvenstvu Hrvatske na otvorenom u seniorskoj kategoriji i kategoriji do 18 godina
obvezna je i konkurencija:
-

mješoviti parovi

Finalni susret Prvenstva Hrvatske na otvorenom u konkurenciji seniora igra se na dva
dobivena seta.
Svi susreti glavnog turnira u pojedinačnoj konkurenciji igraju se s najmanje tri nove
lopte. Eventualni treći set igra se s novim loptama. Izmjena lopti u završnim susretima
može biti i češća.
Svi susreti u kvalifikacijama igraju se sa tri nove lopte.
Sve susrete u glavnom turniru u pojedinačnim konkurencijama od četvrtfinala te finala
u konkurencijama parova sude glavni suci.
Trajanje kvalifikacija na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske na otvorenom je:
-

u ženskim kategorijama

- 1 dan

-

u muškim kategorijama

- 2 dana

Trajanje glavnog turnira na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske na otvorenom:
-

u seniorskoj kategoriji

- 5 dana
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- 4 dana

Na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske na otvorenom u glavnom turniru, gdje je broj
kola veći od broja dana trajanja glavnog turnira, dva kola u jednom danu trebaju biti na
rasporedu drugog dana glavnog turnira.
Na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske na otvorenom broj natjecatelja u glavnom
turniru u pojedinačnoj konkurenciji je 32.
Na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske na otvorenom najmanji broj natjecatelja u
kvalifikacijama je:
-

u ženskim kategorijama - 32

-

u muškim kategorijama - 64

-

Ovisno o broju igrališta kojima organizator raspolaže, broj igrača u
kvalifikacijama može biti manji ili veći.

Predviđeni broj ženskih i muških parova na svim prvenstvima Hrvatske na otvorenom
je najmanje 16.
Predviđeni broj mješovitih parova na prvenstvima Hrvatske na otvorenom je
najmanje 8.

VII.

TRAJANJE NATJECANJA
Članak 7.
Dužina trajanja natjecanja iz kalendara međunarodnih organizacija ovisi o
međunarodnim pravilima.
Glavni turniri, osim na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, traju 3 dana i mogu se
zbog loših vremenskih uvjeta produžiti za još najviše jedan dan.
Kvalifikacije, osim na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, traju 1 dan.
Round Robin kvalifikacije (u skupinama po 4 igrača, sustavom svaki sa svakim) traju
2 dana, s tim da prvog dana na rasporedu trebaju biti dva kola, a drugoga jedno kolo.
Glavni turnir počinje drugog dana i može trajati tri slijedeća dana.
Za vrijeme trajanja nastave u školama, glavni turniri natjecanja u omladinskim
kategorijama, osim prvenstava Hrvatske i natjecanja iz međunarodnih kalendara,
počinju u subotu ili nedjelju.
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U tjednima kada je državni praznik, glavni turnir natjecanja u omladinskim
kategorijama može početi i u ostale dane ako to ne povećava broj radnih dana trajanja
natjecanja.
U vremenu školskih praznika glavni turnir natjecanja u omladinskim kategorijama
može početi bilo kojeg dana u tjednu.
Organizator može predvidjeti da kvalifikacije u muškoj konkurenciji počnu u subotu, a
glavni turnir u nedjelju, s tim da u slučaju da zbog broja prijavljenih igrača nije
potrebno igrati kvalifikacije, glavni turnir počinje u subotu.

VIII. BROJ NATJECATELJA
Članak 8.
Broj natjecatelja u glavnom turniru i u kvalifikacijama na natjecanjima osim
pojedinačnih prvenstava Hrvatske određuje organizator i ovisi o broju igrališta i dužini
trajanja turnira.
Organizatori mogu održati natjecanje bez kvalifikacija samo ako to jasno naznače u
propozicijama, i u tom slučaju ne primaju veći broj igrača od veličine kostura.
U slučaju da je broj prijavljenih igrača manji ili jednak 32, ne igraju se kvalifikacije i
natjecanje počinje danom kojim je predviđen početak glavnog turnira.
U slučaju da je broj igrača veći od 32, do najviše 40, ne igraju se kvalifikacije nego se
igraju pretkola. Natjecanje počinje danom kojim je predviđen početak glavnog turnira.
Organizatori koji imaju na raspolaganju najmanje 4, pa do 6 igrališta mogu održati
natjecanja s najviše 32 igrača u kvalifikacijama i 32 igrača u glavnom turniru.
Organizatori koji imaju na raspolaganju 7 i više igrališta mogu održati natjecanja s
najviše 48 igrača u kvalifikacijama i 48 igrača u glavnom turniru.
Organizatori koji imaju na raspolaganju 10 i više igrališta mogu održati natjecanja s
najviše 64 igrača u kvalifikacijama i 64 igrača u glavnom turniru.
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PRIJAVE ZA NASTUP
Članak 9.
Prijave za nastup na natjecanju u pojedinačnoj konkurenciji iz Kalendara natjecanja
HTS-a vrši igrač osobno ili matični klub preko on line sustava ( CROPIN PROFILA).
Da bi mu bila omogućena prijava, igrač mora biti registriran za tekuću godinu, te imati
pravo nastupa (važeću liječničku potvrdu).
Rok za prijavu na sve turnire iz kalendara je srijeda prije početka turnira do 14:00 sati,
osim za nacionalna prvenstva utorak prije početka turnira do 14:00 sati.
Igrač se prijavljuje za turnir bez mogućnosti odabira da igra samo glavni turnir ako
svojim rankingom to zasluži.
Igrač može otkazati nastup na turniru. Rok za odjavu turnira je četvrtak do 18:00 sati.
Nakon toga igrač može otkazati nastup samo uz liječničku potvrdu ( 3 puta u godini),
ako igrač ne napravi odjavu u roku i bez liječničke potvrde podliježe kazni.
Strani državljani koji nisu registrirani pri HTS-u moraju biti uvedeni u on line sustav
od strane organizatora turnira.
Njihov status i jakost će biti određen prema jakosti najboljeg domaćeg igrača kojeg je
pobijedio u toj godini na tom ili nekom drugom turniru, ili u službenom susretu
reprezentacije Hrvatske i zemlje kojoj igrač pripada.
Prijavu za nastup u igri parova igrači obavljaju upisom u listu igrača za parove kod
vrhovnog suca ili na oglasnoj ploči prvog dana glavnog turnira do roka koji odredi
organizator u dogovoru s vrhovnim sucem. Dovoljno je da jedan od igrača osobno
upiše sebe i svog partnera.
Moguće je prijaviti dva ili više turnira u istom terminu ali odjava mora biti u roku, ako
se igrač ne odjavi s jednog od turnira neće moći nastupiti na niti jednom od tih turnira.
Ako do četvrtaka do 18:00 sati na turniru bude prijavljen manji broj igrača od
predviđenog te postoji u ždrijebu određeni broj slobodnih mjesta igrač može doći na
osobnu prijavu i prijaviti se na sam dan turnira.
U slučaju malog broja prijava (manje od 8 po konkurenciji) organizator može otkazati
konkurenciju. Prijavljeni igrači se mogu naknadno prijaviti za druge turnire za koje
ima slobodnih mjesta.
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OSOBNA PRIJAVA
Članak 10.
Osobna prijava je čin potvrđivanja sudjelovanja igrača na natjecanju u pojedinačnoj
konkurenciji potpisom u listu igrača, neposredno prije ždrijeba i početka natjecanja.
Osobna prijava za kvalifikacije je neposredno prije ždrijeba kvalifikacija i početka
natjecanja u kvalifikacijama.
Osobna prijava za glavni turnir je neposredno prije ždrijeba i početka natjecanja u
glavnom turniru. Igrači koji su u kvalifikacijama izborili pravo sudjelovanja u glavnom
turniru ne moraju se upisati u listu igrača za glavni turnir, ali moraju biti spremni za
nastup prema rasporedu.
Za igru parova nema osobne prijave. Igrači koji nisu nastupili u pojedinačnoj
konkurenciji imaju pravo nastupiti u parovima nakon uplate prijavnine.
Vrijeme osobne prijave ograničava se na najmanje pola sata, a točna vremena početka i
završetka osobne prijave moraju biti navedena u propozicijama.
U slučaju da u vrijeme određeno za završetak osobne prijave ima prisutnih igrača koji
čekaju na potpis u listu igrača, osobna prijava produžuje se dok se oni ne upišu. Igrače
koji u vrijeme završetka osobne prijave nisu nazočni na mjestu određenom za osobnu
prijavu i nisu se upisali u listu igrača organizator briše s liste igrača za natjecanje.
Igrači koji dobiju pozivnicu nisu dužni upisati se u listu igrača pri osobnoj prijavi, ali
su dužni potvrditi svoj dolazak.
Prijavnina za nastup na natjecanju uplaćuje se u gotovini vodstvu natjecanja pri
osobnoj prijavi.
Organizator ne vraća uplaćeni iznos igračima koji su se prijavili, potpisali se na listu
igrača pri osobnoj prijavi i uplatili prijavninu, a nakon toga odustali od natjecanja iz
bilo kojeg razloga.
Visinu prijavnine za pojedine kategorije, za svaku kalendarsku godinu, određuje
Upravni odbor HTS-a na prijedlog Stručnog odbora HTS-a.
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ULAZAK U GLAVNI TURNIR I KVALIFIKACIJE
Članak 11.
U glavni turnir igrači ulaze izravno na osnovi pozicije na rang-listi, zatim kroz
kvalifikacije, pozivnicom organizatora (wild card) ili kao sretni gubitnici (lucky loser).
Broj igrača koji ulazi u glavni turnir kroz kvalifikacije ovisi o veličini kostura glavnog
turnira.
Broj pozivnica za glavni turnir i kvalifikacije ovisi o veličini kostura glavnog turnira i
kvalifikacija.
U kvalifikacije, ako nema mjesta za sve prijavljene igrače, ulazi se na osnovi položaja
na rang-listi, pozivnicom organizatora ili s liste čekanja za kvalifikacije.
Na seniorskim natjecanjima prvo se u obzir uzima WTA ili ATP rang-lista, a zatim
rang-lista HTS-a. Na natjecanjima u omladinskim kategorijama uzima se važeća ranglista HTS-a za dotičnu kategoriju.
U slučaju da osobnoj prijavi za glavni turnir ne pristupe svi prijavljeni igrači, slobodna
mjesta u glavnom turniru popunjavaju sretni gubitnici (lucky loser), tj. igrači koji su
poraženi u kvalifikacijama a upisali su se u listu sretnih gubitnika, i to redom:
-

rangirani igrači koji su poraženi u zadnjem kolu kvalifikacija, redoslijed
određen ždrijebom

-

ne rangirani igrači koji su poraženi u zadnjem kolu kvalifikacija, redoslijed
određen ždrijebom

-

rangirani, pa ne rangirani igrači koji su poraženi u prethodnim kolima
kvalifikacija, kolo po kolo, redoslijed određen ždrijebom

Upis u listu sretnih gubitnika obavlja se na dan početka glavnog turnira u vrijeme
osobne prijave za glavni turnir.
U slučaju da osobnoj prijavi za kvalifikacije ne pristupe svi prijavljeni igrači, slobodna
mjesta u kvalifikacijama popunjavaju igrači s liste čekanja za kvalifikacije, po
prioritetu:
-

prijavljeni igrači, po važećoj rang-listi za dotičnu kategoriju

-

prijavljeni ne rangirani igrači

-

neprijavljeni igrači, po važećoj rang-listi za dotičnu kategoriju

-

neprijavljeni ne rangirani igrači

Upis u listu čekanja za kvalifikacije obavlja se na dan početka kvalifikacija u vrijeme
osobne prijave za kvalifikacije.
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Za igrače koji dijele mjesto na rang-listi ili su ne rangirani ždrijebom se određuje
njihov međusoban položaj na listi za ulazak u glavni turnir, listi sretnih gubitnika
(lucky loser) ili na listi čekanja za kvalifikacije.
U slučaju administrativne greške u listi prijava za turnir, kada je više igrača od
najavljenog broja primljeno u turnir i upisalo se u listu kod osobne prijave, zadnja dva
igrača na prijavnoj listi koji su izravno primljeni u turnir odigrat će pretkolo za mjesto
u turniru.
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Broj igrača na natjecanjima:
Glavni turnir
Veličina
ždrijeba

Kvalifikacije
Broj
igrača
izravno
u turniru

Broj
igrača iz
kvalifika
cija

Broj
igrača s
pozivnic
ama

Veličina
ždrijeba

Broj
igrača
izravno
u
kvalifika
cijama

Broj
igrača s
pozivnic
ama

16

10

4

2

16

14

2

32

25

4

3

16

14

2

32

20

8

4

32

28

4

48

31

12

5

48

42

6

64

42

16

6

64

56

8
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Natjecanja s Round Robin kvalifikacijama
Glavni turnir

Round Robin kvalifikacije

Veličina ždrijeba

Broj igrača
direktno u
turniru

Broj igrača iz
kvalifikacija

Broj igrača s
pozivnicama

Broj grupa

Broj igrača u
kvalifikacijama

Broj igrača s
pozivnicama

64

0

64

0

32

128

12

64

28

32

4

16

64

8

48

22

24

2

12

48

6

32

0

32

0

16

64

8

32

7

24

1

12

48

6

24

0

24

0

12

48

4

16

0

16

0

8

32

4
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ŽDRIJEB
Članak 12.

Ždrijeb kvalifikacija obavlja se na dan početka kvalifikacija neposredno nakon osobne
prijave igrača za kvalifikacije.
Ždrijeb glavnog turnira obavlja se na dan početka glavnog turnira neposredno nakon
osobne prijave igrača za glavni turnir.
Ždrijeb parova obavlja se na dan početka glavnog turnira neposredno nakon isteka roka
za prijavu parova.
Ždrijeb obavlja vrhovni sudac u prisutnosti voditelja natjecanja i predstavnika igrača.
Predstavnik igrača ne smije biti iz kluba domaćina. Ždrijeb je javan. Organizator treba
osigurati takvo mjesto i prostor za ždrijeb da mu mogu prisustvovati svi zainteresirani
(igrači, roditelji, treneri).
Nakon obavljenog ždrijeba obrazac potpisuju vrhovni sudac, voditelj natjecanja i
predstavnik igrača.
Nositelji u ždrijebu postavljaju se na osnovi WTA, odnosno ATP rang-liste, te HTS
rang-liste za seniorke i seniore, odnosno HTS rang-lista za dotičnu omladinsku
kategoriju.
U slučaju da dva ili više igrača dijele mjesto na rang-listi, ždrijeba se njihov redoslijed
u postavljanju za nositelje.
U slučaju da u kosturu ima više mjesta predviđenih za nositelje nego rangiranih igrača,
za nositelje se postavljaju samo rangirani igrači, a na preostala mjesta ždrijebaju se svi
preostali ne rangirani igrači.

Strana 3

P ravilnik

HRVATSKI TENISKI SAVEZ

o pojedinačnim natjecanjima

XIII. ŽDRIJEB GLAVNOG TURNIRA
Članak 13.

Na početku ždrijeba određuju se nositelji skupina, prema važećim rang-listama za
dotičnu kategoriju.
Kod seniorki i seniora za nositelje se prvo postavljaju igračice i igrači po posljednjoj
WTA, odnosno ATP rang-listi, a zatim po važećoj HTS rang-listi za seniorke, odnosno
seniore.
U omladinskim kategorijama za nositelje se prvo postavljaju igračice i igrači u
međunarodnom razredu po važećoj HTS rang-listi za dotičnu kategoriju.
U međunarodnim razredima na HTS rang-listi nalaze se igračice i igrači koji se u
trenutku izlaska HTS rang-liste nalaze na međunarodnim rang-listama, ili od trenutka
kada uđu na međunarodne rang-liste:
-

juniorke i juniori do 18 godina na ITF rang-listi do 18 godina među prvih
100

-

juniorke i juniori do 16 godina na ETA rang-listi do 16 godina među prvih
50

-

djevojčice i dječaci do 14 godina na ETA rang-listi do 14 godina među prvih
50

Igrači ostaju u međunarodnom razredu na HTS rang-listi do izlaska nove rang-liste
HTS-a i u slučaju da na međunarodnim rang-listama izgube mjesto koje im je
osiguravao međunarodni razred.
Broj postavljenih nositelja u glavnom turniru ovisi o broju igrača u glavnom turniru.
Ako ima:
-

7 do 10 igrača -

postavlja se 2 nositelja

-

11 do 20 igrača -

postavlja se 4 nositelja

-

21 do 40 igrača -

postavlja se 8 nositelja

-

41 i više igrača -

postavlja se 16 nositelja

Neovisno o broju igrača u glavnom turniru nositelji 1 & 2 postavljaju se:
-

nositelj 1 na prvu crtu kostura

-

nositelj 2 na zadnju (donju) crtu kostura
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Ždrijeb ostalih nositelja:
Veličina kostura
16 32

Nositelji
3&4

5, 6,
7&8

- prvo izv. na crtu
- drugo izv. na crtu
- prvo izv. na crtu
- drugo izv. na crtu
- treće izv. na crtu
- četvrto izv. na crtu

9, 10,
- prvo izv. na crtu
11 & 12 - drugo izv. na crtu
- treće izv. na crtu
- četvrto izv. na crtu
13, 14,
15 & 16

- prvo izv. na crtu
- drugo izv. na crtu
- treće izv. na crtu
- četvrto izv. na crtu

5
12

16

48

64

96

128

9
24

13
36

17
48

25
72

33
96

8
24
17
25

12
32
25
37

16
48
33
49

24
64
49
73

32

7
25
30
42

9
37
40
56

13
17
49
60
80
84 112

6
18
31
43

8
24
41
57

12
16
36
48
61
81
85 113

19

65
97

U slučaju da je broj igrača manji od broja raspoloživih mjesta u kosturu, slobodna
mjesta (bye) upisuju se na mjesta predviđena za susrete s nositeljima, redom od prvog
nositelja prema nižim. U kosturu od 48 igrača, svi nositelji su slobodni, pa se slobodna
mjesta ždrijebaju ravnomjerno u obje polovice kostura.
U slučaju da je broj slobodnih mjesta u kosturu veći od broja nositelja, preostala
slobodna mjesta (bye) ždrijebaju se ravnomjerno u obje polovice kostura.
U slučaju da je broj prijavljenih igrača veći od veličine kostura, a premali da se igraju
kvalifikacije, igraju se pretkola. U tom slučaju mjesta za susrete pretkola u kosturu
treba ždrijebom ravnomjerno i simetrično rasporediti na dijelove kostura, osim na
mjesta nositelja.
Nakon nositelja ždrijebaju se ostali igrači s liste za glavni turnir, te redom upisuju u
kostur na slobodna mjesta, uključujući i pretkola ako ih ima, od vrha prema dnu.
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XIV. ŽDRIJEB KVALIFIKACIJA
Članak 14.
Kostur za kvalifikacije sastoji se od onolikog broja kvalifikacijskih skupina koliko
igrača iz kvalifikacija ulazi u glavni turnir.
U svakoj skupini postavlja se po dva nositelja. Prvi nositelj u skupini postavlja se na
gornju crtu u kosturu skupine, a drugi nositelj na donju crtu.
Nositelji se, s obzirom na rang-listu, postavljaju redom od prve do posljednje skupine
za prve nositelje u skupinama, a zatim se svi preostali nositelji ždrijebaju za druge
nositelje u svim skupinama.
Svi preostali igrači ždrijebaju se redom na slobodna mjesta od prve do posljednje
skupine.
U slučaju da je broj igrača u kvalifikacijama manji od broja raspoloživih mjesta u
kosturu, slobodna mjesta (bye) upisuju se na mjesta predviđena za susrete s
nositeljima, redom od prvog nositelja prve skupine do prvog nositelja posljednje
skupine, a zatim od najbolje rangiranog drugog nositelja do najslabije rangiranog
drugog nositelja.
U slučaju da je broj slobodnih mjesta u kosturu kvalifikacija veći od broja nositelja,
preostala slobodna mjesta (bye) ždrijebaju se ravnomjerno u sve skupine.
U slučaju da je broj rangiranih igrača manji od predviđenog broja nositelja, za nositelje
se postavljaju samo rangirani igrači, a određen broj skupina, počevši od prve, bit će
samo s jednim nositeljem, ili će određen broj skupina, počevši od posljednje, biti bez
nositelja.

XV.

ROUND ROBIN KVALIFIKACIJE
Članak 15.
Round Robin kvalifikacije igraju se po skupinama od četiri igrača sustavom svaki sa
svakim.
Organizatori su obvezni odabrati i točno navesti u propozicijama jednu od dvije
mogućnosti:
-

da svi prijavljeni igrači igraju Round Robin kvalifikacije

-

da određeni broj igrača ulazi izravno u glavni turnir a ostali igraju Round
Robin kvalifikacije
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Organizator treba navesti u propozicijama koliko igrača po skupinama ulazi u glavni
turnir.
Broj skupina određen je ukupnim brojem igrača u kvalifikacijama. Ako broj igrača nije
djeljiv s četiri, određen broj skupina, počevši od prve i najviše do treće, imat će tri
igrača.
U svakoj skupini postavljaju se po dva nositelja. Prvi nositelj u skupini postavlja se na
poziciju broj 1, redom od prve do posljednje skupine, a drugi nositelji ždrijebaju se na
poziciju broj 4 u svim skupinama. Slobodna mjesta (bye), postavljaju se na poziciju 2 u
skupinama s tri igrača. Ostali igrači ždrijebaju se redom po skupinama na pozicije 2 i
3.
U slučaju da je broj rangiranih igrača manji od predviđenog broja nositelja, za nositelje
se postavljaju samo rangirani igrači, a određen broj skupina, počevši od prve, bit će
samo s jednim nositeljem, ili će određen broj skupina, počevši od posljednje, biti bez
nositelja.
Raspored igranja po kolima je sljedeći:
-

1. kolo:

1–2 i 3–4

-

2. kolo:

pobjednici iz susreta 1. kola i poraženi iz susreta 1. kola

-

3. kolo:

preostali susreti

Plasman igrača na kraju igranja po skupinama određuje se po broju pobjeda u skupini.
Ako su dva ili više igrača ostvarili isti broj pobjeda, njihov plasman određuje se:
-

- ako su dva igrača izjednačena odlučuje pobjeda u međusobnom susretu

-

- ako su tri igrača izjednačena odlučuje bolji omjer dobivenih i igranih
setova u svim susretima, bolji omjer dobivenih i igranih gemova u svim
susretima, odnosno ždrijeb.

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 turniru ako vrhovni sudac odluči da razlog zbog kojeg je
predao više ne postoji.
Diskvalificirani igrač ne može nastupiti u glavnom turniru
osim u slučaju da je diskvalifikacija uslijedila zbog prirodnog gubitka tjelesne
kondicije ili neprikladne odjeće ili obuće.
Prvoplasirani igrač u kvalifikacijskoj skupini, ili prvo i drugoplasirani igrači ulaze u
glavni turnir. Za igrače koji nisu ušli u glavni turnir organizator može prirediti utješni
turnir.
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Prednost pri ulasku u glavni turnir drugoplasiranih igrača u kvalifikacijskim
skupinama, u slučaju da u glavni turnir ne ulaze svi drugoplasirani igrači, imaju bolje
plasirani igrači na rang-listama.

XVI. IGRA PAROVA
Članak 16.
Za ulazak u turnir parova i određivanje nositelja u igri parova u kategoriji seniorki i
seniora računa se mjesto na WTA i ATP rang-listi parova i položaj na pojedinačnoj
seniorskoj rang-listi HTS-a, tako da prednost imaju redom:
-

par kod kojeg su obje igračice/igrači na WTA/ATP rang-listi parova, s
manjim zbrojem pozicija na rang-listi

-

par kod kojeg je jedna igračica/igrač na WTA/ATP rang-listi parova, s
boljom pozicijom rangirane igračice/igrača na rang-listi

-

par kod kojeg su obje igračice/igrači na pojedinačnoj rang-listi HTS-a za
seniorke i seniore, s manjim zbrojem pozicija na rang-listi

-

par kod kojeg je jedna igračica/igrač na pojedinačnoj rang-listi HTS-a za
seniorke i seniore, s boljom pozicijom rangirane igračice/igrača na rang-listi

Za ulazak u turnir parova i određivanje nositelja u igri parova u omladinskim
kategorijama računa se položaj na rang-listama HTS-a za odgovarajuće kategorije, tako
da prednost imaju redom:
-

par kod kojega su obje igračice/igrači na pojedinačnoj rang-listi HTS-a u
odgovarajućoj kategoriji, s manjim zbrojem pozicija na rang-isti

-

par kod kojega je jedna igračica/igrač na pojedinačnoj rang-listi HTS-a u
odgovarajućoj kategoriji, s boljom pozicijom rangirane igračice/igrača na
rang-listi

Igračima u međunarodnim razredima računa se 0 (nula) kao pozicija na HTS rang-listi
kod zbrajanja pozicija.
Najmanji broj parova na turniru je 4 (četiri).
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DNEVNI RASPORED NATJECANJA

Članak 17.

Dnevni raspored igranja treba biti za sve vrijeme natjecanja vidljivo izložen na
oglasnoj ploči i ne može biti mijenjan bez odobrenja vrhovnog suca.
Raspored za sljedeći dan treba biti objavljen čim ranije, a svakako odmah po završetku
igranja na kraju dana.
Susreti se prozivaju pridržavajući se rasporeda igranja i igrač koji u roku od petnaest
minuta od trenutka kada je susret prozvan nije spreman nastupiti bit će diskvalificiran,
osim ako vrhovni sudac, uzevši u obzir sve relevantne činjenice, ne odluči drukčije.
Igrač koji se osim u pojedinačnoj konkurenciji natječe u barem jednoj konkurenciji
parova, tijekom dana svoje pojedinačne susrete igra prije susreta parova.
Igrač može odigrati najviše četiri susreta u istom danu u kategoriji do 16 i 18 godina,
od toga najviše dva pojedinačna susreta, a u kategoriji do 12 i 14 godina najviše 3
susreta i od toga najviše dva pojedinačna.
Nastavak prekinutog susreta, ako nije odigrano barem 14 gemova, ne računa se kao
novi susret i ne ulazi u broj susreta za ograničenje nastupa u jednom danu.
Susreti u kategorijama do 12 godina ne smiju početi poslije 20,00 sati dok susreti u
kategorijama 14, 16 i 18 ne smiju početi poslije 22,00 sata.
Pri ekstremnim vremenskim uvjetima (temperatura iznad 32°C i velika vlaga) vrhovni
sudac ima pravo prekinuti susrete sve dok prema njegovoj procjeni, ne nastupe
regularni uvjeti.
Igrač ima pravo na odmor između dva pojedinačna susreta ovisno o trajanju prvog
susreta:
-

ako je prvi susret trajao kraće od 60 minuta

- 30 minuta odmora

-

ako je prvi susret trajao između 60 i 90 minuta

- 60 minuta odmora

-

ako je prvi susret trajao duže od 90 minuta

- 90 minuta odmora

Prije nastupa u igri parova igrači imaju pravo na 30 minuta odmora.
U slučaju kad se istog dana igraju polufinalni i finalni susreti u pojedinačnoj
konkurenciji, polufinalni susreti moraju početi približno u isto vrijeme a odmor prije
finalnog susreta mora trajati najmanje dva sata.
Vrhovni sudac prekida susrete zbog mraka ili vremenskih uvjeta. U slučaju mraka do
prekida dolazi nakon parnog broja odigranih gemova u setu ili nakon odigranog seta.
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Igrači imaju pravo na 5 minuta zagrijavanja prije susreta. U slučaju da nastavljaju
prekinuti susret
-

kod prekida manje od 15 minuta

- nema zagrijavanja

-

kod prekida od 15 do 30 minuta

- 3 minute zagrijavanja

-

kod prekida više od 30 minuta

- 5 minuta zagrijavanja

XVIII. PRAVILA PONAŠANJA
Članak 18.
Svrha ovih pravila održavanje je razine prihvatljivog i fer ponašanja igrača
registriranih pri HTS-u koji sudjeluju na pojedinačnim i momčadskim natjecanjima iz
Kalendara natjecanja HTS-a.
Igrač, trener, roditelj ili predstavnik igrača ne smije se ni u koje vrijeme, a posebno za
vrijeme natjecanja, ponašati na način koji se može negativno odražavati na HTS,
organizatore natjecanja, vodstvo natjecanja, ostale igrače, suce ili tenis u cjelini.
Igrač se treba sportski ponašati za vrijeme igranja susreta i za sve vrijeme boravka na
prostoru natjecanja.
U slučaju da ustanovi da je došlo do prekršaja pravila ponašanja, dužnost vrhovnog
suca je ispitati, koliko je to u njegovoj mogućnosti, sve činjenice u svezi prekršaja i
obavijestiti igrača o prijavi u izvještaju.
Glavni sudac susreta kažnjava igrača koji se ponaša suprotno pravilima tijekom
susreta. Vrhovni sudac ima pravo kazniti igrača, ako to ne učini glavni sudac, ako
smatra da ovaj krši pravila.
Sustav stupnjevanog kažnjavanja za vrijeme susreta za prekršaje navedene u ovom
članku je slijedeći:
-

Prvi prekršaj

-

opomena

-

Drugi prekršaj

-

kazneni poen

-

Treći prekršaj

-

kazneni gem

-

Svaki slijedeći prekršaj

-

kazneni gem ili diskvalifikacija

Za svaki prekršaj kazna može biti i diskvalifikacija, o čemu odlučuje vrhovni sudac
uzimajući u obzir težinu učinjenog prekršaja.
Kazne igraču izriče glavni sudac. U slučaju da glavni sudac to ne učini ili kad igrači
sude sami, to čini vrhovni sudac ili njegov pomoćnik. Igrač mora biti jasno upoznat s
izrečenom kaznom.
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Nakon trećeg prekršaja vrhovi sudac odlučuje o tome je li kazna za slijedeći prekršaj
ponovno kazneni gem ili diskvalifikacija. Glavni sudac dužan je pozvati vrhovnog suca
nakon trećeg prekršaja i izvijestiti ga o izrečenoj kazni, kako bi vrhovni sudac mogao
pravovremeno reagirati u slučaju ponovljenog prekršaja.
Prekršaji pravila ponašanja su:
a.) Neprikladna odjeća i oprema.
Igrači su dužni nastupiti u čistoj i uobičajenoj odjeći. Zabranjeno je nastupiti,
uključujući i zagrijavanje, u majici dugih rukava, T-majici, tajicama.
Za nastup u trenirci potrebno je dopuštenje vrhovnog suca.
Zabranjeni su reklamni natpisi sponzora na odjeći ili opremi, osim onih dopuštenih
međunarodnim propisima. Zabranjeno je lijepiti trake preko znakova ili natpisa.
Partneri u igri parova trebaju biti odjeveni u jednaku ili sličnu odjeću.
b.)Napuštanje igrališta bez dopuštenja
Igrač ne smije napustiti igralište za vrijeme susreta (uključujući zagrijavanje) bez
dozvole glavnog suca ili vrhovnog suca. Igrač koji krši ovo pravilo može biti
diskvalificiran od vrhovnog suca.
c.) Najveći trud
Igrač treba uložiti najveći napor da pobijedi u susretu. Ukoliko to, po ocjeni glavnog i
vrhovnog suca ne čini, vrhovni sudac može diskvalificirati igrača.
d.)Napuštanje susreta
Igrač mora završiti započeti susret ukoliko nije spriječen ozljedom. U slučaju ozljede
mora obavijestiti vrhovnog suca, koji može zatražiti mišljenje službenog liječnika.
e.) Neopravdano odugovlačenje igre
Igrači su dužni započeti susret na nalog glavnog suca nakon zagrijavanja, i bez
neopravdanog odugovlačenja dovesti ga do završetka.
Između poena može proći najviše 20 sekundi, osim kod promjene strana.
Kod izmjene strana od trenutka izlaska lopte iz igre na kraju gema do trenutka
izvođenja prvog servisa u slijedećem gemu može proći najviše 90 sekundi. Nakon
prvog gema u setu i u tie-breaku igrači mijenjaju strane bez odmora. Nakon završetka
seta, bez obzira na rezultat, nastupa odmor koji traje 120 sekundi od trenutka izlaska
lopte iz igre na kraju seta do trenutka izvođenja prvog servisa u slijedećem gemu. Ako
set završi nakon parnog broja odigranih gemova, igrači ne mijenjaju strane nakon
odmora.
Primalac servisa mora pratiti tempo igre servera i mora biti spreman za igru u trenutku
kad je server spreman servirati.
Otezanje igre izazvano prirodnim gubitkom tjelesne kondicije, ozljedom ili odbijanjem
nastavljanja igre smatra se prekršajem ovog pravila. Prvi prekršaj ovog pravila bit će
kažnjen opomenom, a svaki daljnji jednim kaznenim poenom. Međutim, kada igrač ne
nastavi susret i nakon poziva glavnog suca da to učini, prekršaj se kažnjava po Sustavu
stupnjevanog kažnjavanja.
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f.) Prostački izrazi
Igrač ne smije koristiti prostačke izraze u prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za
vrijeme susreta, kažnjava se po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.
Kao prostački izraz smatra se svako korištenje riječi općenito poznatih kao prostačkih,
dovoljno glasnih da ih čuju glavni sudac, linijski suci, gledatelji ili pobirači lopti.
g.)Nepristojne geste
Igrač ne smije činiti nepristojne geste u prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za
vrijeme susreta, kažnjava se Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.
Kao nepristojna gesta smatra se svako pravljenje znakova rukama, reketom ili loptama
koje se smatraju opscenim.
h.)Zloupotreba lopte
Igrač ne smije silovito ili ljutito baciti, udariti reketom ili nogom tenisku loptu u
prostoru natjecanja, osim u opravdanoj namjeri osvajanja poena u igri. Ako se prekršaj
dogodi za vrijeme trajanja susreta, kažnjava se po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.
Kao zloupotreba lopte smatra se svako namjerno udaranje lopte preko ograde igrališta,
opasno ili bezobzirno udaranje lopte unutar igrališta i udaranje lopte, ne mareći pritom
za posljedice.
i.) Zloupotreba reketa ili opreme
Igrač ne smije silovito ili ljutito baciti reket ili drugi dio opreme ili njime silovito lupiti
po bilo kojem objektu u prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za vrijeme susreta,
kažnjava se po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.
Kao zloupotreba reketa ili opreme smatra se svako namjerno, silovito i ljutito udaranje
reketom ili opremom po mreži, igralištu, sudačkom stolcu ili drugom stalnom dijelu
igrališta.
j.) Usmena prijetnja
Igrač ne smije usmeno napadati ni psovati suca, protivnika, gledatelja ili bilo koju
drugu osobu u prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za vrijeme susreta, kažnjava
se po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.
Kao usmeni napad smatra se svaka izjava upućena sucu, protivniku, gledatelju ili bilo
kojoj drugoj osobi koja podrazumijeva nepoštenje, ili je ponižavajuća, uvredljiva ili na
drugi način pogrdna.
k.)Fizička prijetnja
Igrač ne smije fizički prijetiti sucu, protivniku, gledatelju ili bilo kojoj drugoj osobi u
prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za vrijeme susreta, kažnjava se Sustavu
stupnjevanog kažnjavanja.
Kao fizička prijetnja smatra se svako neovlašteno diranje suca, protivnika, gledatelja ili
bilo koje druge osobe.
l.) Primanje savjeta
Igrač ne smije primati savjete za vrijeme susreta. Prekršaj se kažnjava po Sustavu
stupnjevanog kažnjavanja.
Član 31. Pravila tenisa glasi:
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za vrijeme momčadskog susreta igrač može primati savjete od kapetana koji
sjedi u ograđenom dijelu igrališta samo za vrijeme izmjena strana na kraju
gema, ali ne u tie-break gemu.

Ovo se pravilo mora doslovno tumačiti. Glavni ili vrhovni sudac dužan je reagirati
odmah čim primijeti da igrač prima bilo kakve savjete ili znakove.
m.)
PREKRŠAJI koji se dogode van igrališta u okviru prostora natjecanja
ili službenog hotela uz dodatnu mogućnost naplate učinjene materijalne štete
.
Vrhovni sudac može diskvalificirati igrača za svaki pojedini učinjeni prekršaj ili
slijedom kazni po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja. Njegova je odluka konačna i
protiv nje nema priziva.
Igrač koji je diskvalificiran tijekom susreta ili zbog prekršaja učinjenog u prostoru
natjecanja diskvalificiran je u svim konkurencijama na natjecanju u kojima još
sudjeluje, osim ako je diskvalifikacija uslijedila zbog:
-

kašnjenja na susret

-

nepropisne odjeće i opreme

-

odugovlačenja igre izazvanog prirodnim gubitkom tjelesne kondicije

-

prekršaja njegovog partnera u igri parova

-

Igrač koji je na turniru diskvalificiran ne dobiva za taj turnir bodove za ranglistu ni u pojedinačnoj konkurenciji ni u parovima osim ako je
diskvalifikacija uslijedila zbog:

-

kašnjenja na susret

-

nepropisne odjeće i opreme

-

odugovlačenja igre izazvanog prirodnim gubitkom tjelesne kondicije

-

prekršaja njegovog partnera u igri parova

Za kazne izrečene zbog prekršaja Pravila ponašanja tijekom svih pojedinačnih i
momčadskih natjecanja iz Kalendara natjecanja HTS-a, dodjeljuju se kazneni bodovi
koji se oduzimaju od ukupnog broja osvojenih bodova tog igrača sa rang liste HTS-a,
iz kategorije u kojoj je turnir održan. Izrečene kazne na osnovu izvještaja vrhovnih
sudaca bilježi osoba zadužena od HTS-a. Broj kaznenih bodova mora biti dostupan na
uvid igračima te ih se o tome pismeno obavještava.
Prekršaji pravila ponašanja, u koje se računaju i kasne odjave i nedolazak na turnir (no
show), sankcioniraju se na način da vrhovni sudac u izvještaju o turniru prijavljuje
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prekršaje koji nose propisani broj kaznenih bodova te se oni odmah po završetku
turnira evidentiraju.

Kazneni bodovi koji se dodjeljuju zbog učinjenih prekršaja

a.) Diskvalifikacija zbog jednog učinjenog prekršaja *

Suspenzija mjesec
dana

b.) Diskvalifikacija slijedom kazni po Sustavu stupnjevanog
100 bodova
kažnjavanja osim zbog prirodnog gubitka tjelesne kondicije
c.) Napuštanje turnira, napuštanje susreta ili nedolazak na susret bez
150 bodova
valjanog razloga
d.) Diskvalifikacija zbog kašnjenja na susret
80 bodova
e.) Odustajanje od igre parova bez opravdanog razloga
80 bodova
f.) Za prvu opomenu *
0 – 20 bodova
g.) Za opomenu + kazneni poen*
10 – 30 bodova
h.) Za opomenu + kazneni poen + kazneni gem *
30 – 80 bodova
i.) Za svaki daljnji kazneni gem*
10 – 20 bodova
j.) Nedolazak na osobnu prijavu ili na susret ako nema osobne prijave
Bodovi polufinala
iz kategorije i
ranga tog turnira
k.) PREKRŠAJI koji se dogode van igrališta u okviru prostora natjecanja ili službenog
hotela uz dodatnu mogućnost naplate učinjene materijalne štete*
10 – 150 bodova

* Vrhovni sudac određuje veličinu prekršaja po svojoj procjeni
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Prva tri prekršaja kasne odjave igraču će biti oproštena samo uz predočenje lječničke
potvrde ili valjanog razloga.
U slučaju kasne odjave igrač je dužan obavijestiti vrhovnog suca ili organizatora (mailom
mu poslati lječničku potvrdu ili napisati valjani razlog ) te isto tako obavijestiti
odgovornu osobu u Savezu ( na email tajna.recic@hts.hr)
Ako igrač pravovremeno (prije početka osobne prijave bilo za glavni turnir ili
kvalifikacije) ne obavijesti organizatora ili Savez automatski mu se oduzimaju bodovi
polufinala iz kategorije i ranga tog turnira.

Kazneni bodovi računaju se od dana završetka turnira.
Osoba zadužena za evidenciju kaznenih bodova obavještava igrača i njegov matični
klub.
U periodu kada mu teče suspenzija, igrač može nastupiti na kvalifikacijama natjecanja
ako glavni turnir počinje nakon isteka suspenzije.
U slučaju da igrač nastupi na natjecanju u periodu kada je suspendiran, neće mu se
računati bodovi za rang-listu HTS-a

Zagreb, 06. rujna 2017.

HRVATSKI TENISKI SAVEZ
Predsjednik:
Franjo Luković
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