U skladu s kalendarom natjecanja i Odlukom Upravnog odbora HTS-a
HRVATSKI TENISKI SAVEZ i TENIS KLUB DALMACIJA ZADAR
priređuju na igralištima u Teniskoj dvorani Zadar
POJEDINAČNA DVORANSKA PRVENSTVA HRVATSKE ZA 2018. GODINU
u kategorijama do 12 g. dječaci, do 14 g. djevojčice, 16 g. juniorke, 18 godina juniori i seniori
PRIJAVE
Prijave natjecatelja poslati na Hrvatski teniski savez putem CROPINA ili mailom (u slučaju
tehničkih problema s CROPIN-om) na tajna.recic@hts.hr tako da stignu najkasnije do:
14,00 sati u utorak 02.01.2018. za Prvenstvo djevojčica do 14 godina od 05.do
09.01.2018.
14,00 sati u utorak 09.01.2018. za Prvenstvo dječaka do 12 godina od 12.01.2018.
14,00 sati u utorak 16.01.2018. za Prvenstvo juniorki do 16 godina od 19.do 23.01.2018.
14,00 sati u utorak 23.01.2018. za Prvenstvo seniora od 26.do 30.01.2018.
14,00 sati u utorak 06.02.2018. za Prvenstvo juniora do 18 godina od 09.do 13.02.2018.
PRAVO NASTUPA
Pravo nastupa imaju igrači koji su registrirani u Hrvatskom teniskom savezu za 2018. godinu
s važećim liječničkim pregledom
Kategorija do 14 godina rođeni 2004. do uključujući 2008. godinu
Kategorija do 12 godina rođeni 2006. do uključujući 2009. godinu
Kategorija do 16 godina rođeni 2002. do uključujući 2006. godinu
Kategorija seniori rođeni 1999. i starije te mlađe do uključujući 2004. godinu
Kategorija do 18 godina rođeni 2000. do uključujući 2005. godinu
BROJ NATJECATELJA I RASPORED
Kvalifikacije pojedinačno za sva prvenstva 16 (14 WC-2) petak
Glavni turnir pojedinačno za sva prvenstva 32 (MD 20, Q-8 WC-4) subota-utorak
Glavni turnir parovi
za sva prvenstva 8 ( WC – 1 izbornik ) nedjelja-utorak
PODLOGA I LOPTE
Prvenstva se igraju loptama HEAD ATP
Prvenstva se igraju na tvrdim igralištima – podloga Match Play
POTVRDA PRIJAVE U TJEDNU PRIJE POČETKA TURNIRA
Radi provjere prispijeća prijave nazvati na broj 0914830757 (Tajna Lukas Rečić) do utorka u
16,00 sati u tjednu prije početka turnira.
Obavijesti o statusu igrača u turniru bit će vidljive na web stranicama HTS-a.
POČETAK NATJECANJA
Provjera prisutnosti natjecatelja (osobna prijava) i uplata prijavnine, nakon čega slijedi ždrijeb
i početak natjecanja, za svako prvenstvo bit će:
Kvalifikacije pojedinačno: petak od 07:30 do 08:00 sati
Glavni turnir pojedinačno: subota od 07:30 do 08:00 sati
Glavni turnir parovi: prijave do nedjelje do 13:00 sati
PRIJAVNINA

Prijavnina na svim prvenstvima iznosi 230,00 kuna i uplaćuje se u gotovini prije ždrijeba.
Prijavnina se plaća samo jednom. Natjecatelji koji su ušli u glavni turnir iz kvalifikacija ne
plaćaju prijavninu za glavni turnir

