OBAVIJEST
U Zagrebu, 2.11.2020.
Poštovani,
Obavještavamo Vas da je Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza na svojoj sjednici od 19.10.2020.
godine donio odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima te da Ured HTSa započinje s primjenom odluke UO HTS-a.
Igračima je i dalje omogućena prijava na više natjecanja, istog vikenda, ali odjava s turnira na kojima
igrač neće nastupiti mora biti u roku. Igrač je dužan odjaviti se s natjecanja na kojima ne planira
nastupiti do krajnjeg roka za odjavu (Točka 1).
Igračima je omogućena prijava na natjecanja koja se održavaju isti vikend i to prema željenom Prioritetu
(1, 2 i 3). Ukoliko se igrač ne odjavi s više prijavljenih natjecanja istog vikenda do krajnjeg roka za
odjavu, bit će mu omogućen nastup na turniru s višim prioritetom.
Točka 1.
ROKOVI ZA PRIJAVU I ODJAVU IGRAČA:
Krajnji rok za prijavu na turnirima iz kalendara HTS-a je
Krajnji rok za odjavu na turnirima iz kalendara HTS-a je četvrtak do 14 sati.

srijeda

do

14

sati.

ŽDRIJEB NATJECANJA
Vrhovni sudac natjecanja po isteku roka za odjavu pristupit će izradi ždrijeba turnira. Po završetku,
sudac natjecanja dužan je vremenik objaviti putem „CourtHive“ sustava. Ždrijeb natjecanja objavljuje se
prvog dana natjecanja. Ukoliko se igraju kvalifikacije, ždrijeb za glavni turnir radi se prvog dana igranja
kvalifikacija.

Točka 2.
SANKCIJE:
Uz već postojeće kaznene bodove koje vrhovni suci na natjecanjima izriču igračima, donijeta je odluka o
izmjeni dijela koji se odnosi na odjave;
Ukoliko se igrač:
- prvi put odjavi iza roka za odjavu - nema kaznenih bodova.
- drugi put odjavi iza roka za odjavu - izriče mu se kazna od 5 kaznenih bodova.
- treći put odjavi iza roka za odjavu - izriče mu se kazna od novih 5 kaznenih bodova. S ukupno 10
kaznenih bodova igraču se izriče kazna od 3 tjedna zabrane igranja na natjecanjima iz kalendara HTSa.
- ukoliko se igrač ne odjavi i ne dođe na natjecanje, izriče mu se kazna od 9 kaznenih bodova.

Kod svakog od četiri navedena prekršaja igrač je dužan uplatiti kotizaciju klubu organizatoru. Do
izvršenja uplate igrač nema pravo nastupa na sljedećem natjecanju. Igrač će putem emaila dobiti
informaciju o obvezi uplate.
Evidenciju o uplati vodi ured HTS-a. Potvrdu o uplati potrebno je poslati na email adresu
vanja.blazun@hts.hr. Po primitku potvrde o uplati Hrvatski teniski savez će igraču omogućiti prijavu na
daljnja natjecanja.
Točka 3.
U skladu s Pravilnikom o pojedinačnim natjecanjima, kada igrač sakupi 6 kaznenih bodova, putem
emaila bit će obaviješten o trenutnom stanju.
Lista igrača s kaznenim bodovima vidljiva je na web stranici Hrvatskog teniskog saveza/ Rang liste.
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