
 
  

   

 

 

 
U Zagrebu, 02.10.2020. godine  

P O Z I V 

ZAINTERESIRANIM KLUBOVIMA ZA ORGANIZACIJU 

“Masters” natjecanja do 13 i 15 godina 
  

31.10. -02.11. “Masters” do 15 godina                              

14.-16.11.       “Masters” do 13 godina                                

 

Pozivaju se svi zainteresirani klubovi koji zadovoljavanju uvjete iz poziva i žele biti organizatori “Masters” 

natjecanja da najkasnije do četvrtka 8.10. iskažu svoj interes za organizacijom natjecanja.   
 

OSNOVNE INFORMACIJE  

Natjecanje se održava u slijedećim konkurencijama:  

1. Masters za dječake do 13 godina 

2. Masters za juniore do 15 godina 

3. Masters za djevojčice do 13 godina 

4. Masters za juniorke do 15 godina 

 

Ako se natječete za više konkurencija potrebno je naglasiti koju bi radije željeli organizirati. U slučaju  

kandidature više klubova za istu konkurenciju, HTS će odrediti koja će biti ponuđena kojem klubu 

organizatoru.  

Natjecanja se mogu organizirati odvojeno, ali i na jednoj lokaciji ukoliko klub organizator ima uvjete za 

organizacijom u obje konkurencije. Organizator je dužan osigurati najmanje 2 igrališta s tvrdom 

podlogom po konkurenciji, 

HTS će organizatoru osigurati dovoljan broj lopti za natjecanje, i osigurati nagrade za pobjednike.   

 



 

FORMAT NATJECANJA 

Masters se sastoji od glavnog i utješnog turnira. Pravo nastupa stjeće 16 igrača po konkurenciji. 

Osvojeni bodovi na oba Mastersa boduju za rang-liste HTS-a od 1.1. slijedeće godine. 

 

Glavni turnir: igra se na ispadanje uz razigravanje za sva mjesta. U kostur se postavljaju 4. nositelja 

glavnog turnira prema rang-listi starije kategorije od 1.10.2020. godine 

Utješni turnir: igrači poraženi u prvom kolu igraju turnir uz razigravanje za sva mjesta. 
 

PRIJAVNINA 

Prijavnina iznosi 230,00 kuna i uplaćuje se u gotovini na prozivci prije početka igranja te je to prihod 

domaćina natjecanja. 
  

ORGANIZATORI NATJECANJA DUŽNI SU: 

-   snositi troškove fizioterapeuta i osigurati liječničku službu na poziv za cijelo vrijeme natjecanja  

-     snositi troškove delegiranim sucima u skladu s Pravilnikom o sudačkim pristojbama  

-     osigurati sucima i voditelju natjecanja prehranu u vrijeme natjecanja,  

 

U svojoj kandidacijskoj prijavi potrebno je uz ostalo i izjaviti da kao organizator prihvaćate sve uvjete 

koje propisuje HTS za organizatora natjecanja, ali i navesti dodatne benefite koje možete ponuditi kao 

organizator.    

 

Molimo zainteresirane klubove da svoju kandidaturu istaknu povratno putem gordan.pavlovic@hts.hr  s 

naznakom; Kandidatura za organizacijom Masters natjecanja.  

 

Organizator koji bude ponudio najbolje uvjete biti će odabran za organizatora natjecanja.  

 

Hrvatski teniski savez 

 

mailto:gordan.pavlovic@hts.hr

