
 
  

   

 

 
 

Zagreb, 29. ožujka 2021. godine 

POZIV  ZA PRIJAVU 

ZAINTERESIRANIM ORGANIZATORIMA 

POJEDINAČNIH I EKIPNIH PRVENSTAVA ZA  

2021. GODINU 

   

Poštovani,   

Pozivamo sve klubove koji zadovoljavaju osnovne kriterije, a registrirani su u Hrvatskom teniskom 

savezu da iskažu svoj interes, i pošalju svoje prijave za organizaciju pojedinačnih i ekipnih prvenstava 

Hrvatske u 2021. godini u terminima i kategorijama natjecanja kako slijedi:    

  

TERMINI POJEDINAČNIH PRVENSTAVA    

Pojedinačno PH do 12 godina                       – (08.)10.-13.05. 

Pojedinačno PH do 14 godina                       – (22.)24.-27. 05.  

Pojedinačno PH do 16 godina                       – (15.)17.-20.05.  

Pojedinačno PH do 18 godina                       – (01)03.-06.05.  

Pojedinačno seniorsko prvenstvo                 – (05.)07.-11.07.  

 

TERMINI EKIPNIH PRVENSTAVA 

Finale ekipno do 14 godina                    – 24.-26.09.  

Finale ekipno za juniore do 18 godina  – 18.-20.07.  

Finale ekipno za juniorke do 18 godina – 18.-20.07.  

Finale ekipno za seniorke                       – 18.-20.06.  



   

OSNOVNE INFORMACIJE    

-   lopte za sva natjecanja osigurati će Hrvatski teniski savez,  

-   HTS će osigurati nagradni fond u visini od 32.000 kuna za nagrade na seniorskom Prvenstvu Hrvatske 

OBVEZE ORGANIZATORA    

Organizatori natjecanja dužni su:   

-   osigurati 8 zemljanih igrališta; 

-   nadoknaditi troškove smještaja u službenom hotelu i osigurati prehranu na pojedinačnim   

natjecanjima, polufinalistima u pojedinačnim konkurencijama u omladinskim kategorijama i 

četvrtfinalistima u pojedinačnim konkurencijama u seniorskoj kategoriji; 

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

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

-   nadoknaditi troškove boravka izbornicima ili njihovim zamjenicima u odgovarajućim kategorijama na 

pojedinačnim natjecanjima (tri noćenja i prehrana); 

-   osigurati ostale propisane uvjete iz Pravilnika o pojedinačnim natjecanjima.   

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.   

 

ROKOVI - PRIJAVE  

Pismenu ponudu potrebno je poslati najkasnije do 10. TRAVNJA 2020. godine na e-mail adresu  

gordan.pavlovic@hts.hr, s naznakom:  Kandidatura za organizacijom HTS natjecanja.  

Klubovi koji ponude najbolje uvjete biti će odabrani za organizatora natjecanja.      

  

HRVATSKI TENISKI SAVEZ 

 
 
 
 


