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1. STUPNJEVI  NATJECANJA 

 

Članak 1. 

 

Seniorsko momčadsko prvenstvo Hrvatske provodi se u tri stupnja ligaških natjecanja: 

Prvi stupanj    -        I. Hrvatska teniska liga     

Drugi stupanj -        II. Hrvatska teniska liga 

Treći stupanj  -        Međužupanijske teniske lige 

 

2. UVJETI ZA ODRŽAVANJE LIGAŠKIH UTAKMICA 

 

Članak 2. 

 

Teniski klub čija momčad sudjeluje u ligaškom natjecanju mora osigurati slijedeće uvjete za 

odigravanje utakmica u kojima nastupa kao domaćin: 

- tri zemljana igrališta na otvorenom  

- svlačionice sa sanitarnim čvorom 

- liječničku službu na poziv 

- pristup internetu 

- telefon  

i to u okviru istog teniskog centra. 

 

3. TERMINI 

 

Članak 3. 

 

Termini održavanja ligaških natjecanja određeni su Kalendarom natjecanja HTS-a. 

 

 4. PROVEDBA NATJECANJA 

 

Članak 4. 

 

Provedba I. i  II. Hrvatske teniske lige povjerava se Voditelju lige kojeg određuje HTS. 

Provedba Međužupanijskih teniskih liga u nadležnosti je Odbora za sportske aktivnosti koji će odrediti 

Voditelja lige na svom području. 

Pravo sudjelovanja u ligaškim natjecanjima imaju svi registrirani klubovi u Hrvatskom teniskom 

savezu uz uvjet da pravovremeno dostave službenu prijavu momčadi.   

Službenu prijavu momčadi treba poslati tako da stigne u Savez najkasnije do roka određenog raspisom 

HTS-a.  

Službena prijava momčadi treba sadržavati ime i prezime kapetana i zamjenika kapetana, sjedište, 

brojeve telefona, adresu elektroničke pošte teniskog kluba  te popis igrača koji su članovi momčadi.   

 

5.       I. HRVATSKA TENISKA LIGA 

 

Članak 5. 

 

I. Hrvatsku tenisku ligu čini  dvanaest (12) teniskih klubova podijeljenih u dvije skupine svaka po šest 

(6) teniskih klubova.  

Natjecanje se odvija u dva dijela.  

U prvom dijelu igra se jednokružnim sustavom po skupinama svaki sa svakim u pet (5) kola.  

Svaki je teniski klub, ovisno o ždrijebu, dva ili tri puta domaćin odnosno gost. 
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Domaćini utakmica izvlače se svake godinu ždrijebom bez obzira na domaćinstvo prethodne godine.  

Moguće je da jedan teniski klub bude više puta zaredom domaćin drugom teniskom klubu. 

Postignuti plasmani po završetku teniske lige prethodne sezone određuju pozicije teniskog kluba na 

listi za ždrijeb skupina, i to redom prema:  

-       poretku teniskog kluba u I. Hrvatskoj teniskoj ligi  

-       poretku teniskog kluba u II. Hrvatskoj teniskoj ligi  

 

U prvom dijelu ždrijeba, ždrijebanje skupina, vrši se na način da prvo izvučeni teniski klub iz 

svakog kruga ulazi u skupinu PUNČEC, a drugo izvučeni teniski klub u skupinu PALADA: 

- u prvom krugu izvlače se dva prvoplasirana teniska kluba s liste za ždrijeb skupina 

- u drugom krugu izvlače se treće i četvrto plasirani teniski klub s liste s liste za ždrijeb skupina 

- u trećem krugu izvlače se peto i šesto plasirani teniski klub s liste za ždrijeb skupina 

- u četvrtom krugu izvlače se sedmo i osmo plasirani teniski klub s liste za ždrijeb skupina 

- u petom krugu izvlači se deveto i deseto plasirani teniski klub s liste za ždrijeb skupina 

- u šestom krugu izvlači se jedanaesto i dvanaesto plasirani teniski klub s liste za ždrijeb skupina 

 

U drugom dijelu ždrijeba, određuju se pozicije izvučenih (6) šest teniskih klubova iz prvog dijela za 

svaku skupinu.  

Izvlačenjem brojeva od 1-6 formira se redoslijed za svaku skupinu posebno.  

Redni brojevi teniskih klubova dobivenih ovim izvlačenjem, uvrštavaju se u Bergerove tablice, 

posebno za svaku skupinu.  

Tim načinom određuje se raspored susreta za pet ligaških kola prvog dijela ligaškog natjecanja u 

obje skupine. 

 

Plasmani po skupinama na kraju prvog dijela određuju se prema broju osvojenih bodova.  

Ako nakon završetka ligaškog natjecanja po skupinama dva ili više teniska kluba imaju jednak broj 

bodova njihov plasman određuje se tako da bolji plasman ostvaruje teniski klub koji: 

-     ima više bodova računajući samo međusobne susrete, a ako je to jednako teniski klub koji: 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući samo međusobne susrete, a ako je 

to jednako teniski klub koji: 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući samo međusobne susrete, a ako je to 

jednako teniski klub koji: 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući sva odigrana kola, a ako je to 

jednako teniski klub koji: 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući sve odigrane susrete, a ako je to 

jednako: 

-        ima veću razliku dobivenih i izgubljenih gemova računajući sve odigrane susrete, a ako je i to 

jednako: 

- odlučuje ždrijeb. 

 

U drugom dijelu ligaškog natjecanja igra se na način da prvoplasirani teniski klubovi iz svake skupine 

kao domaćini igraju jedan polufinalni susret protiv drugoplasiranog teniskog kluba iz druge skupine.  

Pobjednici polufinala igraju u finalu na dva dobivena susreta.  

Ždrijebom se određuje domaćin prvoga susreta.   

Ako finale igraju teniski klubovi koji su u prvom dijelu natjecanja igrali u različitim skupinama, 

domaćin eventualnog trećeg susreta određuje se ždrijebom, a ako su u finalu dva teniska kluba iz iste 

skupine prvog dijela natjecanja domaćin je bolje plasirani teniski klub u skupini. 

 

Teniski klub koji prvi postigne dvije pobjede u finalnom susretu osvaja naslov  

SENIORSKOG MOMČADSKOG PRVAKA HRVATSKE 
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Poraženi teniski klubovi iz polufinalnih susreta igraju jedan susret za 3. mjesto, dok  

trećeplasirani, četvrto plasirani i petoplasirani teniski klubovi, nakon prvog dijela ligaškog natjecanja 

po skupinama, igraju još jedan susret razigravanja za plasman redom za 5., 7. i 9. mjesto.  

Šesto plasirani teniski klubovi iz svake skupini prvog dijela ligaškog natjecanja igraju međusobno 

jedan susret za  ostanak u ligi.  

Poraženi iz susreta za ostanak u I. Hrvatskoj teniskoj ligi ispada u II. Hrvatsku tenisku ligu, a 

pobjednik razigrava kao domaćin s drugoplasiranim teniskim klubom iz II. Hrvatske teniske lige za 

ostanak u I. Hrvatskoj teniskoj ligi. 

 

Pravo domaćinstva u ovim susretima imaju teniski klubovi koji iz prvog dijela  natjecanja imaju 

negativan omjer domaćinstava i gostovanja, a ako je omjer jednak, domaćin se određuje žrijebom.  

Nakon svih odigranih susreta razigravanja Voditelj lige objavljuje konačan poredak ligaškog 

natjecanja od 1.-12. mjesta koji će se  koristiti kod obavljanja ždrijeba skupina za prvi dio lige slijedeće 

natjecateljske sezone.  

Startne pozicije teniskih klubova koji su na kraju natjecateljske sezone ispali iz I. Hrvatske teniske 

lige popunit će se teniskim klubovima koji su ušli u I. Hrvatsku tenisku ligu sukladno ostvarenom 

plasmanu: 

- u slučaju da je u I. Hrvatsku tenisku ligu ušao samo jedan teniski klub, on ulazi na 12. mjesto 

poretka,  

- ukoliko su u I. Hrvatsku tenisku ligu ušla dva teniska kluba, na 11. poziciju ulazi pobjednik  

II. Hrvatske teniske lige, a na 12. poziciju ulazi finalista II. Hrvatske teniske lige. 

 

U I. Hrvatskoj teniskoj ligi može igrati samo jedna momčad istog teniskog kluba.  

U slučaju da mjesto u I. Hrvatskoj teniskoj ligi izbore dvije momčadi istog teniskog kluba druga 

momčad ostaje u II. Hrvatskoj teniskoj ligi, a na njeno mjesto dolazi slijedeća momčad po 

odredbama za popunjavanje lige.  

Teniski klub koji već ima predstavnika u I. Hrvatskoj teniskoj ligi može odustati od susreta za 

ulazak u I. Hrvatsku tenisku ligu, a za tu odluku ne podliježe sankcijama. 

Ukoliko je u I. Hrvatsku tenisku ligu ušlo više od dva teniska kluba iz II. Hrvatske teniske lige njihov 

poredak određuje postignuti plasman iz prethodne sezone.  

 

6.     II. HRVATSKA TENISKA LIGA 

 

Članak 6. 

 

II. Hrvatsku tenisku ligu čini dvanaest (12) teniskih klubova podijeljenih u dvije skupine po šest (6) 

teniskih klubova.  

Natjecanje se odvija u dva dijela.  

U prvom dijelu igra se jednokružnim sustavom po skupinama svaki sa svakim u pet (5) kola.  

Domaćini susreta izvlače se za svaku godinu ždrijebom bez obzira na domaćinstvo prethodne godine.  

Svaki je teniski klub, ovisno o ždrijebu, dva ili tri puta domaćin odnosno gost. 

 

Postignuti plasmani u II. Hrvatskoj teniskoj ligi prethodne sezone određuju pozicije teniskih klubova 

na listi za ždrijeb skupina, i to redom prema:  

-     poretku teniskih klubova koji su ispali iz I. Hrvatske teniske lige, 

-     poretku teniskih klubova u II. Hrvatskoj teniskoj ligi iz prethodne sezone, 

-     poretku teniskih klubova s kvalifikacijskog turnira za ulazak u II. Hrvatsku tenisku ligu, 

 

U prvom dijelu ligaškog natjecanja ždrijebanje skupina vrši se na način da prvo izvučeni teniski 

klub iz svakog kruga ulazi u skupinu MITIĆ, a drugo izvučeni teniski klub u skupinu 

KUKULJEVIĆ: 
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- u prvom krugu izvlače se dva prvoplasirana teniska kluba s liste za ždrijeb skupina 

- u drugom krugu izvlače se treće i četvrto plasirani teniski klub s liste s liste za ždrijeb skupina 

- u trećem krugu izvlače se peto i šesto plasirani teniski klub s liste za ždrijeb skupina 

- u četvrtom krugu izvlače se sedmo i osmo plasirani teniski klub s liste za ždrijeb skupina 

- u petom krugu izvlači se deveto i deseto plasirani teniski klub s liste za ždrijeb skupina 

- u šestom krugu izvlači se jedanaesto i dvanaesto plasirani teniski klub s liste za ždrijeb skupina 

 

U drugom dijelu ždrijeba, određuju se pozicije izvučenih (6) šest teniskih klubova iz prvog dijela za 

svaku skupinu.  

Izvlačenjem brojeva od 1-6 formira se redoslijed za svaku skupinu posebno.  

Redni brojevi teniskih klubova dobivenih ovim izvlačenjem, uvrštavaju se u Bergerove tablice, 

posebno za svaku skupinu.  

Tim načinom određuje se raspored susreta za pet ligaških kola prvog dijela ligaškog natjecanja u 

obje skupine. 

 

Plasmani po skupinama na kraju prvog dijela određuju se prema broju osvojenih bodova.  

Ako nakon završetka ligaškog natjecanja po skupinama dva ili više teniska kluba imaju jednak broj 

bodova njihov plasman određuje se tako da bolji plasman ostvaruje teniski klub koji: 

-     ima više bodova računajući samo međusobne susrete, a ako je to jednako teniski klub koji: 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući samo međusobne susrete, a ako je 

to jednako teniski klub koji: 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući samo međusobne susrete, a ako je to 

jednako teniski klub koji: 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući sva odigrana kola, a ako je to 

jednako teniski klub koji: 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući sve odigrane susrete, a ako je to 

jednako: 

-        ima veću razliku dobivenih i izgubljenih gemova računajući sve odigrane susrete, a ako je i to 

jednako: 

- odlučuje ždrijeb. 

U drugom dijelu ligaškog natjecanja igra se na način da prvoplasirani teniski klubovi iz svake skupine 

kao domaćini igraju jedan polufinalni susret protiv drugoplasiranog teniskog kluba iz druge skupine.  

Pobjednici polufinala igraju u finalu na dva dobivena susreta.  

Ždrijebom se određuje domaćin prvoga susreta.   

Ako finale igraju teniski klubovi koji su u prvom dijelu natjecanja igrali u različitim skupinama, 

domaćin eventualnog trećeg susreta određuje se ždrijebom, a ako su u finalu dva teniska kluba iz iste 

skupine prvog dijela natjecanja domaćin je bolje plasirani teniski klub u skupini. 

 

Teniski klub koji prvi postigne dvije pobjede u finalnom susretu osvaja naslov  

SENIORSKOG PRVAKA II. HRVATSKE TENISKE LIGE 

i direktno ulazi u I. Hrvatsku tenisku ligu. 

 

Poraženi iz susreta za prvaka igra jedan susret kao gost protiv pretposljednjeg teniskog kluba iz  

I. Hrvatske teniske lige za mjesto u I. Hrvatskoj teniskoj ligi iduće natjecateljske sezone. 

Šesto plasirani teniski klub iz svake skupine igra jedan susret za ostanak u ligi.  

Domaćin susreta je momčad koja je u prvom dijelu natjecanja imala negativan omjer domaćinstava i 

gostovanja, a ako je taj omjer jednak onda se domaćinstvo određuje ždrijebom.  

Poraženi iz susreta za ostanak u II. Hrvatskoj teniskoj ligi ispada u III. međužupanijsku tenisku ligu 

svog područja, a pobjednik razigrava kao domaćin s drugoplasiranim teniskim klubom s 

kvalifikacijskog turnira za ulazak u II. Hrvatsku tenisku ligu.  
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U II. Hrvatskoj teniskoj ligi može igrati samo jedna momčad istog teniskog kluba.  

U slučaju da mjesto u II. Hrvatskoj teniskoj ligi izbore dvije ili više momčadi istog teniskog kluba 

druga ili treća momčad toga teniskog kluba ostaju se natjecati u Međužupanijskoj teniskoj ligi, a na 

njihovo mjesto dolazi teniski klub po odredbama za popunjavanje II. Hrvatske teniske lige. 

Poraženi teniski klubovi iz polufinalnih susreta igraju jedan susret za 3. mjesto, dok trećeplasirane, 

četvrto plasirane i petoplasirane momčadi nakon prvog dijela ligaškog natjecanja po skupinama, igraju 

još jedan susret razigravanja za plasman, redom za 5., 7. i 9. mjesto.  

 

Pravo domaćinstva u ovim susretima imaju teniski klubovi koje iz prvog dijela  natjecanja imaju 

negativan omjer domaćinstava i gostovanja, a ako je omjer jednak, domaćin se određuje žrijebom.  

 

Nakon odigranih susreta razigravanja, Voditelj lige objavljuje konačan poredak II. Hrvatske teniske 

lige od 1.-12. mjesta koji će se  koristiti kod obavljanja ždrijeba skupina za prvi dio lige slijedeće 

natjecateljske sezone.  

Ukoliko su u II. Hrvatsku tenisku ligu ispala dva teniska kluba iz I. Hrvatske teniske lige njihov 

poredak određuje plasman s tablice iz prethodne sezone i postavljaju se na mjesta 1 i 2 startne pozicije. 

Startne pozicije teniskih klubova koji su na kraju natjecateljske sezone ispali iz II. Hrvatske teniske 

lige popunit će se teniskim klubovima koji su ušli u II. Hrvatsku tenisku ligu. 

Ako je ušao samo jedan teniski klub on ulazi na 12. mjesto poretka, a ako su ušla dva teniska kluba 

ulaze na 11. (bolje plasirana iz II lige) i 12. mjesto (slabije plasirana) liste za ždrijeb i tako redom. 

 

7.      MEĐUŽUPANIJSKE TENISKE LIGE 

 

Članak 7. 

 

Međužupanijske teniske lige organizirane su u šest teniskih područja i predstavljaju treći stupanj 

ligaškog natjecanja seniorskog momčadskog prvenstva Hrvatske.                                                                  

U međužupanijske teniske lige jednog teniskog područja okupljeni su po teritorijalnom principu  

teniski klubovi odnosnog područja kako slijedi: 

1.   Međužupanijska teniska liga središte obuhvaća teniske klubove s područja 

-  Zagrebačke županije  

-  Karlovačke županije  

-  Sisačko-moslavačke županije  

-  Krapinsko-zagorske županije   

2. Međužupanijska teniska liga sjever obuhvaća teniske klubove s područja 

-  Varaždinske županije  

-  Međimurske županije  

-  Koprivničko-križevačke županije  

-  Virovitičko-podravske županije  

-  Bjelovarsko-bilogorske županije  

3. Međužupanijska teniska liga istok obuhvaća teniske klubove s područja 

-  Požeško-slavonske županije  

-  Brodsko-posavske županije  

-  Osječko-baranjske županije  

-  Vukovarsko-srijemske županije   

4.    Međužupanijska teniska liga zapad obuhvaća teniske klubove s područja 

-  Istarske županije  

-  Primorsko-goranske županije  

-  Ličko-senjske županije   

5.   Međužupanijska teniska liga jug obuhvaća teniske klubove s područja 

-  Zadarske županije  
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-  Šibensko-kninske županije  

-  Splitsko-dalmatinske županije  

-  Dubrovačko-neretvanske županije  

6.   Teniska liga Zagrebačkog teniskog saveza obuhvaća teniske klubove s područja   

Grada Zagreba 

  

Pobjednici Međužupanijskih teniskih liga odnosno teniske lige Zagrebačkog teniskog saveza stječu 

pravo nastupa na kvalifikacijama za ulazak u II. Hrvatsku tenisku ligu.  

Kvalifikacije se igraju kao turnir na ispadanje s najviše 10 teniskih klubova.  

Pobjednik kvalifikacijskog turnira ulazi direktno u II. Hrvatsku tenisku ligu.  

Drugoplasirana teniski klub s kvalifikacijskog turnira igra kao gost susret protiv pretposljednjeg 

plasiranog teniskog kluba  II. Hrvatske teniske lige za mjesto u II. Hrvatskoj teniskoj ligi iduće 

natjecateljske sezone. 

Ako teniski klub izbori pravo pa pravovremeno (prije ždrijeba) odustane od nastupa na 

kvalifikacijama za popunu II. Hrvatske teniske lige na njegovo mjesto dolazi drugoplasirani teniski 

klub odnosnog područja.  

 

8. POTVRDA SUDJELOVANJA 

 

Članak 8. 

 

Teniski klubovi  potvrđuju nastup u ligaškom natjecanju za slijedeću natjecateljsku sezonu najkasnije 

do 15. studenoga tekuće godine.  

Teniski klub koji odustanu od sudjelovanja u ligaškom natjecanju prve ili druge Hrvatske teniske lige 

može istu godinu nastupiti u Međužupanijskoj teniskoj ligi.  

Ako teniski klub koji potvrdi sudjelovanje odustane od nastupa u I. Hrvatskoj teniskoj ligi odnosno u  

II. Hrvatskoj teniskoj ligi nakon roka te sezone ima pravo igrati u Međužupanijskoj teniskoj ligi, ali 

nema pravo igranja u kvalifikacijama za II. Hrvatsku tenisku ligu.   

 

Upražnjena mjesta u Međužupanijskoj teniskoj ligi popunjavaju se prema slijedećem pravilu: 

- poraženi u susretu za ostanak u II. Hrvatskoj teniskoj ligi,  

- ostali prema redoslijedu u prošloj natjecateljskoj sezoni.  

 

9. POIMENIČNA PRIJAVA MOMČADI 

 

Članak 9. 

 

Poimenična prijava momčadi dostavlja se Voditelju teniske lige najkasnije 42 dana prije početka 

natjecanja u teniskoj ligi.  

U vrijeme poimeničnih prijava za ligaška natjecanja svi prijavljeni igrači (i igrači s posebnim 

statusom) moraju biti registrirani u HTS-u. 

Uz poimeničnu prijavu momčadi teniski klubovi su dužni priložiti u Savez i potvrdu o plaćenoj 

kotizaciji za sudjelovanje u ligaškom natjecanju. 

 

Igrači koji nastupaju u ligaškom natjecanju za momčad teniskog kluba mogu biti 

1. igrači koji su registrirani za teniski klub  

2. igrači koji imaju posebni status 

 

Registrirani igrači teniskog kluba da bi nastupili u ligaškom natjecanju odnosne natjecateljske godine 

moraju biti registrirani prije zadnjeg dana službene prijave za momčadsko ligaško natjecanje, a ako 
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se radi o igraču koji je promijenio klub prijelaz se mora realizirati u prethodnoj godini najkasnije do 

isteka službenog prijelaznog roka za igrače.  

Igrač iz država EU koji ima prijavljeno boravište u RH najmanje šest mjeseci prije službene 

pojedinačne prijave za ekipno natjecanje u pogledu nastupa u ligaškom natjecanju u potpunosti su 

izjednačeni s domaćim registriranim igračima. 

 

Posebni status u ligaškom natjecanju HTS-a imaju slijedeći igrači: 

1. igrač koji je uredno registriran u HTS-u za drugi teniski klub (matični) ako taj teniski klub 

dostavi HTS-u suglasnost da će taj igrač odnosne natjecateljske sezone nastupati u ligaškom 

natjecanju za drugi teniski klub (klub posudbe) 

2. igrač iz država EU ako nema prijavljeno boravište u RH barem 6 mjeseci prije zadnjeg dana 

službene prijave za momčadsko ligaško natjecanje 

3. igrač iz stranih država (koje nisu države EU) 

 

Teniski klub u službenoj prijavi momčadi za ligaško natjecanje pored domaćih registriranih igrača i 

registriranih igrača iz država EU koji imaju prijavljeno boravište u RH najmanje šest mjeseci prije 

zadnjeg dana službene prijave za momčadsko ligaško natjecanje može u momčad prijaviti slijedeći 

broj igrača s posebnim statusom: 

1. iz domaćih registriranih teniskih klubova jednog posuđenog igrača  

2. iz država EU jednog igrača koja nema prijavljeno boravište u RH 6 mjeseci prije zadnjeg dana 

službene prijave za momčadsko ligaško natjecanje 

3. iz stranih država koje nisu države EU jednog igrača                                                                                                            

 

Svi igrači koji su prijavljeni za momčad teniskog kluba (domaći kao i igrači s posebnim statusom) 

moraju biti evidentirani u sustavu u trenutku službene prijave za natjecanje, što znači da moraju biti 

registrirani (platiti članarinu). 

Prijavljeni igrači koji imaju dvojno državljanstvo, a jedno od ta dva državljanstva je hrvatsko, smatraju 

se igračima države pod čijom zastavom nastupaju na međunarodnim natjecanjima (ATP, WTA, ITF, 

TE) 

Pravo nastupa (važeće liječničko uvjerenje) moraju imati u trenutku održavanja ligaškog susreta 

odnosno igranja ligaškog meča.   
 

Teniski klubovi koji imaju prvoligaške momčadi obvezni su nastupiti na ekipnom natjecanju za 

djevojčice i dječake do 14 godina, te na jednom od slijedeća tri natjecanja: 

    a) ekipnom natjecanju za juniorke do 18 godina,   

    b) ekipnom natjecanju za juniore do 18, ili 

    c) ekipnom natjecanju za seniorke  

 

Teniski klubovi koji imaju drugoligaške momčadi obvezni su nastupiti na ekipnom natjecanju za 

djevojčice i dječake do 14 godina. 

 

Pod izrazom „nastupiti“ podrazumijeva se nastup ekipe teniskog kluba u barem jednom susretu-

utakmici odnosnog ekipnog natjecanja. 

Nepoštivanje ove odredbe povlači sankciju isključivanja momčadi iz I. Hrvatske teniske lige ili II. 

Hrvatske teniske lige i preseljenje u Međužupanijsku tenisku ligu u slijedećoj natjecateljskoj  sezoni. 

 

Posuđeni domaći igrači nemaju pravo igrati za seniorsku momčad matičnog kluba u istom ili drugom 

stupnju natjecanja u istoj natjecateljskoj sezoni kao što u istoj natjecateljskoj sezoni više ne mogu biti 

posuđeni u seniorskoj kategoriji drugom teniskom klubu, ali imaju pravo igrati za juniorsku momčad 

ili ekipu do 14 godina matičnog kluba. 
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Redoslijed igrača u službenoj prijavi momčadi treba biti postavljen prema slijedećem kriteriju: 

- ATP rang-lista  

- rang-lista HTS-a za seniore 

- ne rangirani seniori 

- rang-lista HTS-a za juniore do 18 godina 

- ne rangirani juniori do 18 godina 

- rang-lista HTS-a za juniore do 16 godina 

- ne rangirani juniori do 16 godina 

- rang-lista HTS-a za dječake do 14 godina 

- ne rangirani dječaci do 14 godina 

 

U slučaju da dva ili više igrača dijele mjesto na rang-listi teniski klub odlučuje o njihovom redoslijedu. 

Jedanput prijavljen i objavljen redoslijed igrača ne može se više mijenjati. 

Za važeće rang-liste uzimaju se one koje vrijede u vrijeme poimenične prijave igrača - 42 dana prije 

početka ligaškog natjecanja. 

U slučaju da više momčadi jednog teniskog kluba sudjeluje u ligaškom natjecanju, igrači imaju pravo 

biti prijavljeni i nastupiti samo za jednu momčad.  

Kod prijave posuđenih igrača teniski klub je dužan priložiti suglasnost matičnog teniskog kluba.  

Prijava bez suglasnosti matičnog teniskog kluba neće se uzeti u obzir. 

Teniski klub u službenoj prijavi za seniorsko ligaško natjecanje može prijaviti igrače do 14 godina 

starosti samo ako u toj godini navršavaju 14 godina - izlazna  godina u kategoriji do 14 godina. 

 

10. PRAVO NASTUPA U UTAKMICI 

 

Članak 10. 

 

U ligaškom natjecanju za momčad pored registriranih igrača toga kluba i igrača iz država EU koji 

imaju prijavljeno boravište u RH najmanje šest mjeseci prije zadnjeg dana službene prijave za 

momčadsko ligaško natjecanje u jednom teniskom susretu-utakmici može nastupiti još jedan igrač s 

posebnim statusom.  

Za teniski klub u jednoj ligaškoj utakmici mogu nastupiti dva igrač starosti do14 godina.  

 

11. BODOVANJE 

 

Članak 11. 

 

Teniska utakmica-susret sastoji se od pet pojedinačnih mečeva i dva meča parova. Pobjednik je 

momčad koja ostvari više pobjeda u sedam susreta.  

Pojedinačni susreti igraju se na dva dobivena tie-break seta.  

Susreti parova igraju se na dva dobivena tie-break seta s upotrebom NO AD sustava brojanja i match 

tie-breaka (do 10 poena) kao trećeg seta. 

  

Bodovanje u prvom dijelu I. i II. Hrvatske teniske lige računa se po slijedećem modelu: 

                3 boda                        - pobjede 7:0; 6:1; 

                2 boda                        - pobjede 5:2; 4:3; 

                1 bod                          - poraz  2:5; 3:4; 

                0 bodova                    - poraz 0:7; 1:6; 

 

Nakon svakog odigranog kola objavljuje se tablica lige tako da teniski klubovi budu svrstani po broju 

osvojenih bodova.  
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Ako nakon završetka prvog dijela lige dva ili više teniska kluba imaju jednak broj bodova, njihov 

plasman određuje se tako da bolji plasman ostvaruje teniski klub koji 

- ima više osvojenih bodova iz međusobnih susreta, a ako je to jednako teniski klub koji 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta iz međusobnih susreta, a ako je to jednako teniski 

klub koji 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova iz međusobnih susreta, a ako je to jednako teniski 

klub koji 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući sve odigrane utakmice, a ako je to 

jednako teniski klub koji 

- ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući sve odigrane susrete, a ako je to 

jednako teniski klub  

- odlučuje ždrijeb. 

 

  

12. PREDAJA UTAKMICE 

 

Članak 12. 

 

Nedolazak momčadi na utakmicu znači predaju utakmice, registraciju utakmice rezultatom 0:7 i 

oduzimanjem dva boda teniskom klubu.  

U ponovljenom slučaju teniski klub se kažnjava isključenjem iz ligaškog natjecanja uz brisanje svih 

postignutih rezultata i prelaskom u najniži stupanj natjecanja u idućoj sezoni. 

 

Nedolazak momčadi na utakmicu u drugom dijelu lige na susret u kojem se razigrava za plasman od 

1.-12. mjesta kažnjava se teniski klub oduzimanjem dva boda u slijedećoj natjecateljskoj sezoni.  

U slučaju da je takav nedolazak drugi u sezoni teniski klub se kažnjava prelaskom u niži stupanj 

natjecanja u idućoj sezoni. 

Nedolazak momčadi na nastavak prekinutog susreta lige rezultira gubitkom bodova samo u tom 

susretu i ne smatra se nedolaskom momčadi na utakmicu.  

Susret se registrira rezultatom 7:0 za momčad koja je došla na nastavak prekinutog susreta. 

 

Ukoliko se nakon početka susreta ustanovi da je jedna od momčadi pogrešno prijavila i postavila 

igrače za pojedinačne mečeve momčad koja je postavila igrača na pogrešnu ploču gubi taj meč 

odnosno mečeve bez borbe.  

Ukoliko je došlo do pogreške pri postavljanju parova momčad gubi obje igre parova bez borbe. 

 

13. PREKID UTAKMICE 

 

Članak 13. 

 

Utakmica-susret može biti prekinuta zbog kiše ili više sile.  

Odluku o prekidu utakmice-susreta donosi vrhovni sudac.  

Nastavak utakmice treba uslijediti čim se za to stvore uvjeti ako je moguće i pod rasvjetom.  

Utakmica se nastavlja u sastavima i kod rezultata kod kojeg je prekinuta.   

Vrhovni sudac ima pravo odrediti da se utakmica nastavi i na više od tri terena ako za to postoje uvjeti, 

a prijeti opasnost da se susret zbog mraka ne završi toga dana.  

Utakmica se može po odluci vrhovnog suca nastaviti i u dvorani sa zemljanom ili drugom podlogom 

koja je sukladna ITF pravilima ako takva dvorana postoji u mjestu odigravanja utakmice.  

Ako utakmica ne može započeti u danu kada je zakazana, vrhovni sudac zakazuje početak susreta 

slijedećeg dana u 9 sati.  

Također, nastavak zbog mraka ili kiše prekinutog susreta zakazuje se slijedećeg dana u 9 sati.  
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Ako ni slijedećeg dana utakmica ne može biti odigrana, utakmica ili nastavak utakmice zakazuje se u 

rezervnom terminu u dogovoru s voditeljem lige. 

           

14. ŽDRIJEB 

 

Članak 14. 

 

Ždrijeb za I. i II. Hrvatsku tenisku ligu obavlja Voditelj teniske lige u prisutnosti predstavnika teniskih 

klubova najkasnije dvadeset dana nakon roka za poimenične prijave momčadi.  

Ždrijeb za Međužupanijske teniske lige obavljaju voditelji Međužupanijskih teniskih liga.  

Ždrijeb za  I. i II. Hrvatsku tenisku  ligu obavlja se tako da se domaćinstva susreta određuju ždrijebom 

neovisno o domaćinstvu prethodne godine koristeći se Bergerovim tablicama. 

 

15. IGRALIŠTA 

 

Članak 15. 

 

Sve utakmice igraju se na igralištima sa zemljanom podlogom.  

Teniski klub domaćin dužan je osigurati kvalitetna igrališta, tehničku službu i pomagala kako bi nakon 

kiše u najkraćem roku igrališta bila osposobljena za nesmetani nastavak susreta te se brinuti o 

održavanju igrališta za vrijeme utakmice. 

Ukoliko je potrebno, utakmice se mogu igrati i pod rasvjetom. 

Teniski klub domaćin dužan je osigurati gostujućoj momčadi igrališta za trening i to: 

- dva igrališta za trening u trajanju od 60 minuta dan prije utakmice ako to gostujuća momčad 

pravovremeno zatraži, 

- dva igrališta za trening u trajanju od 60 minuta neposredno prije utakmice. 

 

16. LOPTE 

 

Članak 16. 

 

Lopte za sve susrete-utakmice u I. i II. Hrvatskoj teniskoj ligi te u kvalifikacijama za II. Hrvatsku 

tenisku ligu osigurava HTS.  

Lopte za susrete-utakmice Međužupanijskih teniskih liga osigurava domaćin. 

Za susrete-utakmice I. Hrvatske teniske lige osigurava se 36 lopti po susretu-utakmici (3 nove lopte 

po meču i 3 nove lopte za eventualni treći set, osim za mečeve parova). 

Za susrete-utakmice II. Hrvatske teniske lige i kvalifikacije za ulazak u II. Hrvatsku tenisku ligu 

osigurava se 21 lopta po susretu-utakmici (3 nove lopte po meču). 

Za susrete-utakmice u Međužupanijskim teniskim ligama osigurava se 21 lopta po susretu-utakmici 

(3 nove lopte po meču). 

 

17. PRIJAVA MOMČADI UOČI UTAKMICE 

 

Članak 17. 

 

Kapetani momčadi prijavljuju Vrhovnom sucu 5 igrača za pojedinačne mečeve s popisa igrača iz 

službene prijave teniskog kluba na propisanom obrascu HTS-a najkasnije 15 minuta prije početka 

utakmice.  

Vrhovni sudac verificira redoslijed igrača na prijavi i kontrolira pravo nastupa prijavljenih igrača. 
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Svi igrači prijavljeni za pojedinačne mečeve dužni su u trenutku prijave biti prisutni te osobno 

najkasnije do 15 minuta prije početka utakmice potpisati se na obrazac koji osobno provjerava i 

verificira Vrhovni sudac.   

Na traženje Vrhovnog suca igrači su dužni radi provjere identiteta pokazati službeni dokument koji u 

sebi sadrži sliku igrača. 

Vrhovni sudac provjerava pravo nastupa prijavljenih igrača te u slučaju da igrač ili više njih nemaju 

pravo nastupa dužan je o tome obavijestiti kapetana momčadi i pozvati ga da odmah ispravi prijavu.  

Vrhovni sudac provjerava redoslijed prijavljenih igrača te u slučaju pogrešnog redoslijeda dužan je 

odmah obavijestiti kapetana momčadi i ispraviti pogrešku. 

 

Momčad koja u I. Hrvatskoj teniskoj ligi najkasnije 15 minuta prije početka pojedinačnih mečeva ne 

prijavi pet igrača, ili prijavljeni igrači nisu osobno prisutni kod sudačkog mjesta gubi cijeli susret bez 

borbe (0:7) i kažnjava se oduzimanjem dva boda. 

Momčad čiji se prisutni igrači nisu potpisali na obrazac prijave vrhovni sudac će pozvati da to učine 

u dodatnom roku od 5 minuta. 

Ako to ne učine  momčad gubi cijeli susret bez borbe (0:7) i kažnjava se oduzimanjem dva boda. 

Ako pojedinačni mečevi unatoč prethodnoj provjeri i ispravci od strane Vrhovnog suca započnu s 

krivim redoslijedom igrača po pločama ili s nastupom igrača bez prava nastupa Vrhovni sudac kada 

to primijeti dužan je prekinuti meč u kojem nastupa takav igrač i dodijeliti pobjedu u meču 

protivničkom igraču. 

 

Voditelj lige dužan je u slučaju žalbe na redoslijed postavljenih igrača u roku od 24 sata nakon 

završetka utakmice provjeriti redoslijed igrača i parova i pravo nastupa igrača i u slučaju pogreške u 

pojedinačnim susretima poništiti postignuti rezultat svakog meča u kojem je krivo postavljen igrač i 

proglasiti pobjednikom protivničkog igrača u svakom takvom meču. 

U slučaju pogreške u mečevima parova dužan je poništiti postignuti rezultat u parovima i proglasiti 

protivničku momčad pobjednikom u oba meča parova. 

 

U I. Hrvatskoj teniskoj  ligi u slučaju da su obje momčadi nastupile s pogrešno postavljenim igračima 

ili igračima koji nemaju pravo nastupa obje momčadi se kažnjavaju oduzimanjem dva boda. 

 

U slučaju da u vrijeme predviđeno za prijavu igrača za pojedinačne mečeve Vrhovni sudac procijeni 

da zbog kiše ili više sile mečevi neće početi u zakazano vrijeme rok za prijavu igrača za pojedinačne 

mečeve se pomiče na vrijeme koje odredi Vrhovni sudac 15 minuta prije novo zakazanog početka 

utakmice. 

 

U slučaju da u vrijeme predviđeno za prijavu igrača za mečeve parova Vrhovni sudac procijeni da 

zbog kiše ili više sile mečevi parova neće početi u zakazano vrijeme rok za prijavu igrača za parove 

se pomiče na vrijeme koje odredi vrhovni sudac, 15 minuta prije novog početka mečeva parova. 

 

U slučaju da se nakon prijave igrača za pojedinačne mečeve zbog kiše ili više sile ne započne igrati 

niti jedan meč utakmice kapetani slijedećeg dana predaju Vrhovnom sucu novu prijavu igrača za 

utakmicu. 

 

U slučaju da nakon prijave igrača za mečeve parova zbog kiše ili više sile dođe do prekida utakmice 

i toga dana se mečevi parova ne počnu igrati kapetani momčadi slijedećeg dana predaju Vrhovnom 

sucu novu prijavu igrača za parove. 

 

 

 



HRVATSKI TENISKI SAVEZ                                                                                      Pravilnik o ligaškim natjecanjima 

Strana 13 

18. PRIJAVA IGRAČA ZA MEČEVE PAROVA 

 

Članak 18. 

 

Svi prijavljeni igrači za mečeve parova dužni su u trenutku prijave biti prisutni te osobno najkasnije 

15 minuta prije početka mečeva parova potpisati se na obrazac koji osobno provjerava i verificira 

Vrhovni sudac.  

Na traženje Vrhovnog suca igrači su dužni radi provjere identiteta pokazati dokument koji u sebi 

sadrži sliku igrača.  

Vrhovni sudac provjerava pravo nastupa prijavljenih igrača za parove te u slučaju da igrač ili više njih 

nemaju pravo nastupa dužan je o tome obavijestiti kapetana i pozvati ga da odmah ispravi prijavu. 

Vrhovni sudac provjerava redoslijed prijavljenih igrača za igru parova te u slučaju pogrešnog 

redoslijeda dužan je odmah ispraviti pogrešku i obavijestiti kapetana. 

 

Momčad koja najkasnije 15 minuta prije početka mečeva parova ne prijavi sastav parova, ili ako 

prijavljeni igrači nisu prisutni u vrijeme prijave parova gubi oba meča parova bez borbe. 

Momčad koja najkasnije 15 minuta prije početka mečeva parova ima samo jedan prijavljeni par, ili 

samo jedan prisutan u vrijeme prijave parova, gubi drugi meč parova bez borbe.  

Prisutan par mora nastupiti na prvoj ploči parova.  

Ako momčad ne prijavi nijedan par, ili prijavljeni igrači nijednog para nisu prisutni u vrijeme prijave 

parova gubi oba meča parova bez borbe. 

Ako mečevi parova započnu s krivim redoslijedom parova po pločama ili s nastupom igrača bez prava 

nastupa Vrhovni sudac, kada to primijeti, dužan je prekinuti meč i proglasiti protivničku momčad 

pobjednicima u mečevima parova bez borbe 

Ako igrač u drugom paru nema pravo nastupa momčad gubi meč drugog para bez borbe. 

 

19. POČETAK UTAKMICE 

 

Članak 19. 

 

Sve utakmice počinju u 10 sati. 

Utakmica ne može početi bez prisutnosti Vrhovnog suca ili njegovog zamjenika. 

Utakmica se smatra započetom kada je odigran prvi poen u prvom pojedinačnom meču. 

 

20. REDOSLIJED MEČEVA 

 

Članak 20. 

 

Utakmica počinje istovremeno na tri igrališta mečevima na drugoj, četvrtoj i  petoj ploči.  

Po završetku svakog meča počinju mečevi na prvoj i trećoj ploči.  

Mečevi parova ako ne počnu oba istovremeno počinju odigravanjem meča na drugoj ploči.  

Raspored po igralištima određuje domaćin i o njemu obavještava Vrhovnog suca i kapetana gostujuće 

momčadi prije početka utakmice odnosno prije početka mečeva parova. 

Mečevi parova počinju istovremeno najkasnije pola sata nakon završetka posljednjeg pojedinačnog 

meča.  

Raspored po igralištima određuje domaćin i o njemu obavještava Vrhovnog suca i kapetana gostujuće 

momčadi prije početka mečeva parova. 

U slučaju loših vremenskih uvjeta Vrhovni sudac može donijeti odluku da utakmica počne 

pojedinačnim mečevima na manje od tri igrališta, ili da mečevi parova počnu na jednom igralištu dok 

se ne osposobi drugo igralište.  

Redoslijed igranja mečeva ostaje kao u stavku 1. ovog članka. 
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21. VODITELJ LIGE 

 

Članak 21. 

 

Natjecanje u teniskim ligama vode Voditelji liga.  

I. i II. Hrvatsku tenisku ligu vodi voditelj lige kojeg odredi HTS-a.   

Međužupanijske teniske lige vode voditelji koje odrede Odbori za sportske aktivnosti.  

 

Voditelj lige: 

-     uz predstavnika HTS-a vodi sastanak predstavnika teniskih klubova, 

- u skladu s pravilnikom ždrijeba i određuje raspored parova lige, 

- vodi ligu u skladu s ovim pravilnikom, 

-    prikuplja prije početka utakmice poimenične prijave igrača i kontrolira i po potrebi ispravlja  

redoslijed prijavljenih igrača, 

-  rješava žalbe izjavljene na odigranu utakmicu u prvom stupnju, 

-  izvještava sredstva informiranja o odvijanju i rezultatima lige, 

- nadzire delegiranje vrhovnih i glavnih sudaca od strane predstavnika Zbora teniskih sudaca 

Hrvatske, 

- prikuplja izvješća vrhovnih sudaca, provjerava, obrađuje i verificira rezultate, 

- vodi tablicu lige i nakon svakog odigranog kola šalje savezu i teniskim klubovima pojedinačne 

rezultate i stanje na tablici, 

- daje tumačenje ovog pravilnika na traženje kapetana momčadi ili predstavnika teniskih klubova, 

- proglašava pobjednika teniske lige uz predstavnika HTS-a, koji uručuje pehar. 

 

22. VRHOVNI SUDAC 

 

Članak 22. 

 

Vrhovnog suca za svaku pojedinu utakmicu I i II Hrvatske lige delegira predstavnik Zbora teniskih 

sudaca Hrvatske. 

Vrhovni sudac: 

- prima od kapetana obiju momčadi prijave igrača za pojedinačne mečeve i za mečeve parova, 

- provjerava iz prijave redoslijed igrača u pojedinačnim mečevima kao i u mečevima parova, 

-      ispravlja eventualne pogreške u redoslijedu igrača prije nego što s prijavama upozna protivničke 

momčadi, 

- provjerava identitet igrača, domaćih i stranih državljana, 

- donosi odluku o prekidu i nastavku mečeva,  

- postavlja glavne suce za pojedine mečeve, 

- kažnjava igrače zbog nesportskog ponašanja, 

- donosi odluke o svim spornim pitanjima, 

- ima dužnost upisivati rezultate po završetku svakog pojedinog meča, 

- sačinjava zapisnik s utakmice kojeg potpisanog od oba kapetana momčadi odmah po završetku 

utakmice šalje Voditelju lige.   

 

23. GLAVNI SUCI 

 

Članak 23. 

 

Za svaku utakmicu I. Hrvatske teniske lige predstavnik Zbora teniskih sudaca delegira 3 glavna suca.  
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Jedan od glavnih sudaca je zamjenik Vrhovnog suca i preuzima njegovu dužnost u slučaju 

spriječenosti Vrhovnog suca. 

Utakmice na koje nije bilo moguće odrediti dolazak ispitanih sudaca ili se oni nisu pojavili unatoč 

delegiranju sude sami igrači.  

U tom slučaju primjenjuju se pravila igranja mečeva bez glavnog suca, a Vrhovni sudac nadgleda 

odigravanje mečeva. 

 

24.  KAPETAN MOMČADI 

 

Članak 24. 

 

Kapetan momčadi predstavlja svoju momčad, prijavljuje igrače za pojedinačne mečeve i mečeve 

parova i potpisuje zapisnik nakon odigrane utakmice.  

Kapetan momčadi u I. i II. Hrvatskoj teniskoj ligi mora biti licencirani trener član Zbora teniskih 

trenera Hrvatske. 

Kapetan momčadi ima pravo unijeti u zapisnik svoje primjedbe ili izjaviti žalbu. 

Kapetan momčadi i njegovi zamjenici imaju pravo sjediti unutar igrališta za vrijeme meča i savjetovati 

igrače za vrijeme promjena strana.  

U svakom trenutku na igralištu može biti samo kapetan ili njegov zamjenik.  

Kapetan momčadi prijavljuje Vrhovnom sucu sve zamjenike koji mogu obavljati dužnost kapetana 

momčadi.  

Zamjenici kapetana momčadi su i svi igrači iz poimenične prijave momčadi i njih kapetan ne treba 

posebno prijavljivati kao svoje zamjenike. 

 

25. NADZORNI ODBOR LIGE 

 

Članak 25. 

 

Nadzorni odbor lige najviše je tijelo lige i čine ga tri člana i Voditelj lige.  

Članove Nadzornog odbora lige određuje HTS.  

Nadzorni odbor lige odlučuje u drugom stupnju o žalbi izjavljenoj na prvostupanjske odluke Voditelja 

lige. 

Konačnu odluku u drugom stupnju Nadzorni odbor lige donosi većinom glasova.  

Voditelj lige nema pravo glasa u donošenju odluke o žalbi. 

 

26. ŽALBE 

 

Članak 26. 

 

Žalba na utakmicu podnosi se u pisanom obliku i mora stići u Ured HTS-a najkasnije do 16 sati 

slijedećeg radnog dana od spornog slučaja.  

Teniski klub koji se žali žalbi mora priložiti svu potrebnu dokumentaciju.  

Žalbe u prvom stupnju rješava Voditelj lige i svoju odluku dostavlja zainteresiranim teniskim 

klubovima i Nadzornom odboru lige u roku od 48 sati od podnošenja žalbe.  

Teniski klubovi se mogu žaliti na odluke Voditelja lige u daljnjem roku od 24 sata po primitku odluke 

o žalbi u prvom stupnju.  

Žalbe na odluku Voditelja Lige rješava Nadzorni odbor lige u roku od 24 sata od podnošenja žalbe. 

Odluke Nadzornog odbora su konačne. 

 

 



HRVATSKI TENISKI SAVEZ                                                                                      Pravilnik o ligaškim natjecanjima 

Strana 16 

27. ULAZNICE 

 

Članak 27. 

 

Teniski klub domaćin može naplaćivati ulaznice.  

Ulaznice se ne naplaćuju gostujućim igračima i njihovoj pratnji.  

Prihod od ulaznica ostaje domaćinu. 

 

28. TROŠKOVI LIGE 

 

Članak 28. 

 

Svaki teniski klub dužan je uplatiti kotizaciju za sudjelovanje i nastup u ligi te snosi svoje troškove 

puta i boravka. 

Troškove Vrhovnog suca i glavnih sudaca (putne troškove, troškove boravka i sudačke takse) snosi 

teniski klub domaćin. 

Troškove teniskih lopti potrebnih za odigravanje utakmice te sportskih i drugih nagrada snosi HTS. 

 

29.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 29. 

 

Pravo tumačenja ovog pravilnika ima HTS. 

Za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovim pravilnikom primjenjivat će se odredbe Pravilnika o 

pojedinačnim natjecanjima HTS-a i teniska pravila ITF-a (Međunarodne teniske federacije). 

Promjene u pravilniku donosi Upravni odbor na prijedlog Izvršnog direktora Saveza.  

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 29. listopada 2019. 
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