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PRIJE NATJECANJA
Kontaktirati organizatora
- provjeriti može li se kontaktirati s kontaktnom osobom za prijave, odjave i
obavijesti
- provjeriti je li sve u redu oko pripreme i provedbe natjecanja
- je li sve u skladu s Pravilnikom o teniskim natjecanjima i eventualnim
dopunama tog Pravilnika
- provjeriti ima li organizator računalo za pripremu i obradu turnirskih materijala
- informirati se o listi prijavljenih igrača i broju pozivnica
- ustanoviti igraju li se kvalifikacije
- ako je natjecanje otkazano, odmah o tome obavijestiti Hrvatski teniski savez
Pripremiti materijale
- Pravilnik o teniskim natjecanjima i eventualne dopune
- Teniska pravila
- Dužnosti i postupci teniskih sudaca
- Postupci vrhovnih sudaca u susretima bez glavnih sudaca
- Obavijest igračima i igračicama za susrete igrane bez glavnih sudaca
- formulari
- brojevi za ždrijebanje
- rang-liste
- računalo s programom za obradu natjecateljskih materijala
NA NATJECANJU
Kvalifikacije
- provjeriti pripremljeni popis prijavljenih igrača (redoslijed, pozivnice)
- obaviti osobnu prijavu s potpisima igrača
- prije početka ždrijebanja provjeriti i srediti konačnu listu
- ako je broj prijavljenih igrača prevelik o ulasku u natjecanje odlučujuća je ranglista. Ako više igrača ima jednak broj bodova, ili ima više igrača bez bodova,
odlučuje ždrijeb
- ako je broj igrača premali, treba primiti igrače sa zakašnjelom prijavom, te one
prijavljene na licu mjesta
- odrediti redoslijed nositelja prema rang-listi. Kod nositelja s jednakim brojem
bodova redoslijed odrediti ždrijebanjem
- ako je broj igrača izravno primljenih u glavni turnir manji od 24, povećati broj
kvalifikacijskih skupina

Stranica 1 od 3

-

-

ždrijebati prve nositelje skupina, zatim druge nositelje skupina, a nakon toga i
ostale igrače
ako je broj igrača u kvalifikacijama manji od broja mjesta u kosturu, unose se
prazna mjesta („bye“). Prvo se redom oslobađaju nositelji, prema ranglisti. Ako
ostane još slobodnih mjesta, odlučuje ždrijeb, s time da se prazna mjesta
ždrijebaju podjednako po kvalifikacijskim skupinama, prije ždrijebanja ostalih
igrača
pri rasporedu susreta osigurati ravnopravne uvjete, tj. podjednaki odmor
igračima koji se međusobno susreću u sljedećem kolu. Najjednostavnije je ići
redom odozgo prema dolje, ili obrnuto
istaknuti obavijest i formular za sretne gubitnike s naznačenim rokom upisa

Glavni turnir
- pripremiti popis igrača
- obaviti osobnu prijavu s potpisima igrača
- prije početka ždrijebanja pripremiti brojeve i utvrditi konačni popis i redoslijed
igrača
- ždrijebati prvo nositelje, a zatim sve ostale igrače
- ako je broj igrača manji od broja mjesta u kosturu prvo se oslobađaju nositelji,
prema ranglisti. Ako ostane još slobodnih mjesta, odlučuje ždrijeb, s time da se
prazna mjesta ždrijebaju podjednako po dijelovima kostura, prije ždrijebanja
ostalih igrača
- ako je broj prijavljenih igrača veći od 32, a manji od 40, igraju se pretkola.
Nositelji ne igraju pretkola. Mjesta za pretkola određuju se ždrijebanjem tako da
budu jednoliko raspoređena po dijelovima kostura. Nakon ždrijebanja nositelja,
ždrijebaju se ravnopravno svi ostali igrači redom na sva preostala mjesta
uključivo pretkola
- ako ždrijeb glavnog turnira radimo prije završetka kvalifikacija, ždrijebamo
igrače koji su izravno ušli u glavni turnir, a sve kvalifikante i eventualne sretne
gubitnike ždrijebamo pod jednakom oznakom Q. Tek kada završe kvalifikacije
ždrijeba se naknadno koje od prije žrijebanih mjesta Q pripada svakom
pojedinom kvalifikantu i eventualnom sretnom gubitniku
- ako za njih nema mjesta, sretni gubitnici mogu pričekati i biti u kontaktu s
vrhovnim sucem, kako bi eventualno uskočili u turnir, ako se netko od igrača u
glavnom turniru naglo razboli ili ozlijedi, prije nego je započeo svoj prvi susret u
glavnom turniru
- pri rasporedu susreta osigurati ravnopravne uvjete, tj. podjednaki odmor
igračima koji se međusobno susreću u sljedećem kolu. Najjednostavnije je ići
redom odozgo prema dolje, ili obrnuto
- Ako se polufinala i finale igraju istoga dana, oba polufinalna susreta trebaju
početi u približno isto vrijeme, a odmor između završetka polufinala i završnog
susreta treba biti najmanje dva sata
Poslije natjecanja
- sve formulare uredno popuniti i zajedno sa službenim rezultatima (kosturima)
najhitnije poslati u Hrvatski teniski savez. Po jedan primjerak službenih rezultata
vrhovni sudac dužan je čuvati kod sebe, a jedan primjerak treba dati na čuvanje
organizatoru. Rezultate treba čuvati godinu dana.
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poželjno je za rad na turniru koristiti računalo i poslati rezultate u Hrvatski
teniski savez odmah elektroničkom poštom po završetku natjecanja, kako bi ih
se objavilo na internetskim stranicama Saveza
ako nije korišteno računalo, poslati rezultate odmah faksom
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