
 
  

   

 

 

 

U Zagrebu, 20.11. 2020. godine 

P O Z I V 

ZAINTERESIRANIM KLUBOVIMA S POTREBNOM 

INFRASTRUKTUROM ZA ORGANIZACIJU  

DVORANSKIH DRŽAVNIH PRVENSTAVA 

  

(09)10.-13.01.2021.         PH DO 12 GODINA                                

(16)17.-20.01.2021.        PH SENIORKE I SENIORI 

(23)24.-27.01.2021.         PH DO 16 GODINA 

(30.01.)31.01.-03.02.2021.         PH DO 14 GODINA                                

(13)14.-17.02.2021.         PH DO 18 GODINA             

 

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

pojedinačnih dvoranskih prvenstva Hrvatske u navedenim kategorijama da najkasnije do petka 27. 

studenog iskažu svoj interes za organizacijom natjecanja.   

 

OSNOVNE INFORMACIJE  

Molimo zainteresirane klubove da svoju kandidaturu istaknu povratno putem email kontakta: 

gordan.pavlovic@hts.hr s naznakom; Kandidatura za organizacijom prvenstva Hrvatske u kategoriji.  

Uz navedeno ako se kandidirate za više kategorija potrebno je naglasiti za koju bi kategoriju radije 

željeli organizirati prvenstvo, da li se radi o muškoj ili ženskoj konkurenciji. U slučaju iste kandidature 

više klubova za istu kategoriju natjecateljska komisija će odrediti koja kategorija će biti ponuđena 

kojem klubu organizatoru.  



Termini natjecanja određeni su prema kalendaru, a igraju se odvojeno posebno u ženskoj i posebno u 

muškoj konkurenciji, u pojedinačnoj konkurenciji i u konkurenciji parova. Turnir je moguće 

organizirati i u obje konkurencije ukoliko organizator raspolaže s dovoljnim brojem igrališta za 

provedbu. 

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

troškove fizioterapeuta kojeg odredi organizator. 

BROJ NATJECATELJA I RASPORED  

Kvalifikacije pojedinačno za sva prvenstva 24(WC-2) subota  

Glavni turnir pojedinačno za sva prvenstva 32(MD 20, Q-8 WC-4) nedjelja-srijeda  

Glavni turnir parovi za sva prvenstva 8 (WC–2) nedjelja-srijeda  

 

POČETAK NATJECANJA   

Kvalifikacije pojedinačno: subota od 07:30 -08:00 sati  

Glavni turnir pojedinačno: nedjelja (subota ako nema kvalifikacija) od 07:30 -08:00 sati  

Glavni turnir parovi: prijave prvi dan glavnog turnira do 13:00 sati   

 

PRIJAVNINA  

Prijavnina na svim prvenstvima iznosi 230,00 kuna i uplaćuje se u gotovini prije početka igranja. 

Prijavnina se plaća samo jednom. Natjecatelji koji su ušli u glavni turnir iz kvalifikacija ne plaćaju 

prijavninu za glavni turnir  

  

ORGANIZATORI NATJECANJA DUŽNI SU:    

-  osigurati najmanje 2 igrališta s tvrdom podlogom po konkurenciji 

-  osigurati optimalne uvjete za rad delegiranim sucima od strane sudačke sekcije 

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

-  podmiriti troškove smještaja sucima kao i putne troškove ukoliko ih bude 

-  50% pozivnica (WC) za kvalifikacije i glavni turnir dodijeliti Hrvatskom teniskom savezu  

 

Sve ostale uvjete koji nisu navedeni u pozivu, HTS i organizatori dogovoriti će nakon prispjelih prijava. 

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.    

 

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

 

HRVATSKI TENISKI SAVEZ 

 
Studeni 2020. 


