
 
 

 

 
  
  
 

 

P R O P O Z I C I J E 

   
H E P  H R V A T S K I   T E N I S K I   K U P  

19.-22.9.2019. godine 

U K U P N I  N A G R A D N I   F O N D  50.000 kuna 

 
HRVATSKI TENISKI  KUP 
Natjecanje HRVATSKI TENISKI KUP provodi se svake godine u kategoriji seniora, a propisuje ga Pravilnik 
HRVATSKOG TENISKOG KUP natjecanja Hrvatskog teniskog saveza. 

PROVEDBA NATJECANJA 
Za provedbu natjecanja zadužen je ured Hrvatskog teniskog saveza, koji u dogovoru s organizatorom, određuje 
Voditelja kupa. 

SUDIONICI  NATJECANJA 
Pravo sudjelovanja na završnom natjecanju stječe 16 momčadi. Direktan nastup osiguran je za 12 momčadi prema 
plasmanu I odnosno II lige iz prethodne sezone. Dvije pozivnice pripadaju momčadima po odluci organizatora, U 
slučaju većeg broja prijavljenih klubova, u petak, subotu i nedjelju (13.-15.9.) biti će igrane kvalifikacije. Parovi i 
domaćini tih susreta biti će određeni ždrijebom. Finalisti kvalifikacijskih susreta stječu pravo nastupa i upotpunjuju 
dva preostala mjesta na završnom turniru.  

PRIJAVE 
Klub na prijavnoj listi pored svojih registriranih igrača, može prijaviti dva igrača s posebnim statusom; 
a) jednog stranog državljana i jednog posuđenog igrača registriranog za drugi klub, ili 
b) dva igrača sporazumno posuđena za natjecanje. 

Za momčad u jednom susretu pravo nastupa ima jedan igrač s posebnim statusom  

Potvrda sudjelovanja mora biti dostavljena najkasnije do četvrtka 29.8.  
Poimenična prijava momčadi dostavlja se najkasnije   do četvrtka 5.9. 
 
Na prijavi klub treba navesti ime kapetana momčadi, licenciranog trenera Zbora teniskih trenera Hrvatske, 
njegovog zamjenika, adrese, brojeve telefona i faksa, te adresu elektroničke pošte kluba. Broj prijavljenih igrača 
treba biti najmanje 7, a najviše 16 igrača. 

U slučaju prijave posuđenih igrača klub je dužan priložiti dopuštenje matičnog kluba. Prijava bez dopuštenja 
matičnog kluba neće se uzeti u obzir. Igrač u jednoj natjecateljskoj sezoni ima pravo nastupa samo za jedan klub. 
Status koji je stekao u ligaškom natjecanju mora se poklapati i na Kup natjecanju, neovisno da li je odigrao jedan 
ligaški susret ili je bio samo na listi prijavljenih igrača. 

Igrači na prijavnoj listi trebaju biti poredani prema: ATP listi od 26.8. i HTS listi od 2.9., a trebaju biti poredani 
po jakosti i rangu kako slijedi: 



- seniori - prema ATP rang-listi,  
- prema rang-listi HTS-a za seniore, 
- nerangirani seniori,  
- prema rang-listi HTS-a za juniore do 18 godina,  
- nerangirani juniori do 18 godina,  
- prema rang-listi HTS-a za juniore do 16 godina,  
- nerangirani juniori do 16 godina, prema rang-listi HTS-a za dječake do 14 godina, 
- nerangirani dječaci do 14 godina. 

SUSTAV NATJECANJA 
Za provedbu natjecanja koristi se kostur s šesnaest (16) momčadi. Kod određivanja jakosti klubova uzima se u 
obzir 5 najboljih igrača svake momčadi. 
 
JAKOST NATJECATELJA  
Određuje se prema slijedećoj tablici: 

1.  Međunarodni razred       - jakost 9 bodova 
2. Međunarodni razred - 800 ATP     - jakost 8 bodova 
3. ATP 801 – 1000      - jakost 7 bodova 
4. ATP 1001+ i 1.-5. na HTS rang listi   - jakost 6 bodova 
5.   od 6. do 12. mjesta na HTS Rang-listi    - jakost 5 bodova 
6.   od 13. mjesta do 30. mjesta na HTS rang-listi  - jakost 4 boda 
7.   od 31. mjesta do 50. mjesta na HTS rang-listi   - jakost 3 boda 
8.   od 51. do 80. mjesta na HTS rang-listi    - jakost 2 boda 
9.   od 81. mjesta na HTS rang-listi i nerangirani igrači     - jakost 1 boda 

NAČIN ODIGRAVANJA I BROJ SUSRETA U UTAKMICAMA 
Natjecanje se igra na tri(3) pojedinačna susreta i dva(2) susreta parova. Pobjednika odlučuje veći broj dobivenih 
susreta. Svi pojedinačni susreti igraju se na dva dobivena tie-break seta. 

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. 
 
RASPORED NATJECANJA 
Prvog dana natjecanja osobna prijava je od 9:00-9:30 sati, nakon čega slijedi ždrijeb. Susreti parova igraju se 
nakon pojedinačnih susreta, a sudionici igre parova imaju pravo na odmor od najmanje pola sata nakon završetka 
svog pojedinačnog susreta. 

NAGRADNI FOND (U BRUTO IZNOSIMA) 

1.  mjesto                    20.000 kuna 
2.  mjesto                    9.000 kuna 
3. mjesto                     6.000 kuna 
4. mjesto                     5.000 kuna 
5. mjesto                     4.000 kuna 
6. mjesto                     3.000 kuna 
7. mjesto                     2.000 kuna 
8. mjesto                     1.000 kuna 

ORGANIZATOR 
Sve troškove oko smještaja momčadi, potreban broj lopti za natjecanje, pehare i medalje za pobjednike osigurava 
organizator. 

                                               HTS 


