
 

 

PRAVILNIK 

 

NATJECANJA DO 8 GODINA 

 

  „CRVENI TURNIRI“  
 

1. PROVEDBA 

 
1.1. Organizatori natjecanja su klubovi članovi Hrvatskog teniskog saveza. 
 
1.2. Natjecanja će se održavati prema regionalnim kalendarima natjecanja. 
 
1.3. Natjecanja su otvorena za sve, a nastup je dozvoljen svim igračima bez 

obzira na mjesto održavanja. 
 
1.4. Na natjecanjima je obvezno prisustvo licenciranog trenera, suca na 

svakom igralištu i voditelja natjecanja. 
 
1.5. Natjecanja će biti organizirana u pojedinačnoj konkurenciji, a održavati 

će se subotom ili nedjeljom, na minimalno 4 igrališta. 
 
1.6. Dimenzija jednog igrališta za natjecanja je 10,97 x 5 metara, (širina 

igrališta koje uključuje double polje). Visina mreže je 80 cm. 
 
1.7. Natjecanja se odigravaju s mekšim „crvenim loptama“. 
 

2. PRIJAVE 

 

2.1. Prijava igrača za natjecanje mora se izvršiti pismenim putem, najkasnije 
dva dana prije početka turnira. 

 
2.2. Igrači koji nastupaju na natjecanjima nisu dužni biti registrirani igrači u 

Hrvatskom teniskom savezu. 
 
2.3. Igrači su obvezni predočiti liječničku potvrdu na prvom natjecanju na 

kojem nastupaju i ona vrijedi za cijeli ciklus u kalendarskoj godini. 
 
2.4. Dječaci i djevojčice natječu se zajedno. 
 

3. SUSTAV NATJECANJA 

  
3.1. Sve troškove organizacije i voditelja snose organizatori natjecanja. 
 
3.2. Regionalni savezi odrediti će realnu visinu prijavnine za natjecateljsku 

sezonu. Predlaže se prijavnina u visini od 50 do 70 kuna. 
 
3.3. Prilikom izvlačenja parova, ukoliko okolnosti dopuštaju, treba nastojati 

da se u prvom susretu ne sastaju djeca iz istog kluba. 



 

 

 
4. UPUTE ZA ORGANIZATORE 

 
4.1. Organizator treba nastojati da svaki igrač na natjecanju odigra 

podjednaki broj susreta.  
 
4.2. Svi natjecatelji ovisno o plasmanu osvajaju „zlatnu, srebrnu ili brončanu“ 

medalju. 
 
5. FORMAT NATJECANJA 

 

5.1.  „10 poena“  
 

Ukupan broj poena koji se igra u susretu je 10. Mogući ishod je i susret 
bez pobjednika (5:5).   

  
5.2. Jednokružni model 

  
• Igra se po jednokružnom „round robin“ sistemu, s najviše šest (6) igrača 

u skupini.  
• Nakon završenog susreta, svaki igrač dužan je rezultat prijaviti voditelju 

natjecanja.  
• Igrači započinju igru naizmjenično servirajući. Prvi servis izvodi se „iznad 

ramena“, a drugi bacanjem lopte rukom oponašajući servis. Drugi servis 
izvodi se dominantnom rukom, a reket se u trenutku serviranja drži u 
drugoj ruci. 

• Igrač mora servisom pogoditi polje omeñeno linijama za igru pojedinaca, 
dok se nakon dobro odigranog servisa poen igra na igralištu omeñenom 
za igru parova. 

• Budući da nema drugog kruga nagrade se dijele na način da dva 
prvoplasirana iz svake skupine čine „zlatnu skupinu“, treće i 
četvrtoplasirani „srebrnu“, a peti i šesti iz skupine „brončanu skupinu“.  

• U kućice s rezultatima upisuju se samo osvojeni poeni iz svakog susreta 
(npr. rezultat susreta je 6/4 pobjedniku se upisuje 6, a poraženom 4 
poena).  

 
6. UPUTE ZA PRIPREMU NATJECATELJA 

 

Prije nastupa na regionalnim natjecanjima djeca trebaju savladati slijedeće 
vještine na klupskim natjecanjima, a trebaju biti spremni: 
 
• započeti igru servisom odnosno reternom, 
• odigrati loptu s lijeve i desne strane tijela nakon odskoka i iz zraka, 
• suditi na svojoj strani, 
• brojati glasno i prije prvog servisa izvikivati rezultat. 

 

HTS 2009. 


