
 
  

   

 

 
 
Temeljem članka  44. i 47. Statuta HTS-a, pisanim izjašnjavanjem putem službenog e-maila HTS-a, u 
rješavanju pitanja koja ne trpe odgodu dana 16. 4. 2021. godine na prijedlog radne skupine za izradu 
smjernica, materijala, pravilnika I. i II. lige i ekipnih natjecanja HTS-a i  Stručnog odbora HTS-a, UO HTS-
a donosi 
 
 

Odluku o prijelaznim odredbama za 2021. godinu 
 

PRAVILNIKA O EKIPNIM NATJECANJIMA 
 
 

Članak 1. 
 

I. Usvaja se prijedlog odluke radne skupine za izradu smjernica, materijala, pravilnika I. i II. lige i ekipnih 
natjecanja HTS-a i  Stručnog odbora HTS-a o prijelaznim odredbama Pravilnika o ekipnim natjecanjima 
za 2021. 
 

Članak 3. 
 
II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 
  

Predsjednica HTS-a 
Nikolina Babić v. r. 

 
Prilog Odluke: Prijelazne odredbe  za 2021. godinu Pravilnika o ekipnim natjecanjima 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIJELAZNE ODREDBE ZA 2021. GODINU PRAVILNIKA O EKIPNIM 
NATJECANJIMA  

 
 
EKIPNO NATJECANJE – SENIORKE 
 
 

Točka 1. 
 
U 2021. godini natjecanje za seniorke odigrati će se u skladu s pravilnikom o Ekipnim 
natjecanjima HTS-a. 
Radi promjene sustava natjecanja u 2022. godini i potrebe za konačnim poretkom sve ekipe u 
2021. godini trebaju razigravati za mjesta, kako bi se na kraju sezone dobio konačan poredak 
ekipa, koje će u slijedećoj sezoni nastupiti u pojedinoj ligi. 
Ovisno o plasmanu u 2021. godini na ekipnom natjecanju za seniorke u 2022. godini ekipe će 
biti razvrstane u slijedeće stupnjeve natjecanja: 
1.) 1. liga – 6 ekipa 

2.) 2. liga – 6 ekipa   

3.) Kvalifikacijski turnir – sve ostale ekipe  

 

Točka 2. 
 
Na završnici ekipnog natjecanja u 2021. godini sudjelovati će kao i prethodnih godina 8 ekipa 
koje će razigravati za sva mjesta.  
- Ekipe plasirane od 1. do 6. mjesta sa završnice ekipnog natjecanja u 2021. godini u 2022. 

godini igrati će 1. ligu za seniorke. 
- 7. i 8. plasirane ekipe sa završnice ekipnog natjecanja za seniorke u 2022. godini igrati će u 

2. ligi.  
- Preostala mjesta u 2. ligi popuniti će 3 ekipe finalisti kvalifikacijskog dijela natjecanja (pozicije 

3.,4.,5. ) 
- Poslijednje 6. mjesto u 2. ligi popuniti će pobjednik susreta između ekipa koje se nisu 

plasirale u finale kvalifikacijskog dijela, a nakon razigravanja. Parovi ovih susreta(na 
ispadanje) odrediti će se ždrijebom nakon završetka kvalifikacijskog dijela natjecanja.  

- Sve ostale ekipe plasirane od 13. mjesta na dalje u 2021. godini, u 2022. godini nastupiti će u 
kvalifikacijskom turniru za sudjelovanje u 2. ligi, a prema Pravilniku o ligaškim natjecanjima.  

 
 

Točka 3. 
 
Izvadak iz Ligaškog Pravilnika za seniorke (važeći Pravilnik od 2022. godine) 
Posljednja ekipa Druge hrvatske teniske lige ispada iz Druge hrvatske teniske lige. 
Pretposljednja, peta ekipa Druge hrvatske teniske lige igra jedan susret, kao domaćin, protiv 
drugoplasirane ekipe kvalifikacijskog turnira za ulazak u Drugu hrvatsku tenisku ligu. 
U Prvoj hrvatskoj teniskoj ligi i Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi za seniorke može igrati samo jedna 
ekipa istog kluba. U slučaju da mjesto u Prvoj hrvatskoj teniskoj ligi izbore dvije ekipe istog 
kluba, druga ekipa ostaje u  Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi. 
Kvalifikacijski turnir za ulazak u Drugu hrvatsku tenisku ligu igra se u istoj sezoni najmanje 30 
dana prije početka natjecanja u Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi,  kao turnir na ispadanje s najviše 



8 teniskih klubova. U koliko je broj prijavljenih klubova za turnir veći, pravo nastupa na turniru 
imaju ekipe prema jakosti prijavljenih igračica. 
Pobjednička ekipa kvalifikacijskog turnira ulazi direktno u Drugu hrvatsku tenisku ligu. 
Drugoplasirana ekipa s kvalifikacijskog turnira igra kao gost susret protiv pretposljednje ekipe 
Druge hrvatske teniske lige za mjesto u Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi. 
 

Točka 4. 
 
Na Ekipnom prvenstvu Hrvatske za Seniorke, dopušten je nastup neograničenom broju ekipa 
teniskog kluba, ali samo jedna ekipa teniskog kluba može nastupiti na završnom natjecanju, 
dok sve ostale ekipe, neovisno o jakosti, mogu igrati kvalifikacije, ali ne mogu nastupiti na 
završnom natjecanju. 
 

Točka 5. 
 

U službenoj prijavi ekipe pored svojih registriranih igračica teniski klub može prijaviti slijedeći 
broj igračica s posebnim statusom: 

1.)iz država EU - jednu igračica,  

2.) iz domaćih registriranih teniskih klubova - jednu posuđenu igračicu,  

3.) iz stranih država - jednu igračicu. 

U jednom susretu teniskog kluba na ekipnom prvenstvu seniorki za ekipu pored hrvatskih 
registriranih igračica toga kluba i igračica iz država EU koje su registrirane za taj teniski klub, a 
imaju prijavljeno boravište u Hrvatskoj najmanje šest mjeseci prije službene pojedinačne 
prijave za ekipno natjecanje može u pojedinačnom meču nastupiti jedna igračica s posebnim 
statusom navedena pod točkom 1., 2. i 3. stavka 4. ovog članka i jedna igračica s posebnim 
statusom u meču parova navedena pod točkom 1., 2. i 3. stavka 4. ovog članka koja ne mora 
biti ista ona koja je nastupila u pojedinačnom meču. 
 

Točka 6. 
 
Redoslijed igračica u službenoj prijavi ekipe za ligaška natjecanja seniorki treba biti postavljen 
prema slijedećem kriteriju: 

- WTA rang lista  
- ITF rang lista za seniorke 
- rang lista HTS-a za seniore 
- ne rangirane seniorke 
- ITF rang lista za juniorke do 1000. mjesta 
- rang lista HTS-a za juniorke do 18 godina 
- ne rangirane juniorke do 18 godina 
- rang lista HTS-a za juniorke do 16 godina 
- ne rangirane juniorke do 16 godina 
- rang lista HTS-a za djevojke do 14 godina 
- ne rangirane djevojke do 14 godina 

 
U slučaju da dva ili više igrača / igračice dijele mjesto na rang-listi teniski klub odlučuje o 
njihovom redoslijedu. Jedanput prijavljen i objavljen redoslijed igrača/igračica ne može se više 
mijenjati. 
 



Točka 7. 
 
Bodovanje kod određivanje jakosti ekipe – tablica seniorke: 
 

  SENIORKE 
BODOVA JAKOST 

  WTA 

1 MEĐUNARODNI RAZRED 9 

2 401.-600. 8 

3 601.-800. 7 

4 801.- 6 

  HTS BODOVA JAKOST 

1 1.-5. 6 

2 6.-12. 5 

3 13.-30. 4 

4 31.-50. 3 

5 51.-80. 2 

6 81.- 1 

 
Točka 8. 

 
Broj igračica odnosno igrača u službenoj prijavi teniskog kluba mora biti slijedeći: 

1. kod Ekipe Seniorki – najviše 12, a najmanje 5 igračica, 

2. U Ekipi Seniorki, pravo nastupa imaju igračice koje u natjecateljskoj godini 

navršavaju 14 godina i starije. 

3. Kod Ekipnog natjecanja seniorki  igraju se četiri pojedinačna susreta i jedan susret 

parova. Pobjednika odlučuje veći broj dobivenih mečeva.     

4. Ekipa može odigrati susret samo ako za nju u susretu nastupi najmanje tri igračice 

 
 

Točka 9. 
 
U 2022. godini ekipno prvenstvo za seniorke postaje Ligaško natjecanje za seniorke. Pravila 
odigravanja i svi ostali uvjeti propisani su Ligaškim pravilnikom. 
 

Točka 10. 

 
OBRAZLOŽENJE 

 
Temeljem odluke o određivanju članova radne skupine za izradu smjernica, materijala, 
pravilnika I. i II. lige i ekipnih natjecanja HTS-a donesene na 6. sjednici UO HTS-a dana 
23.07.2020. godine, te prijedloga  radne skupine kojeg je podržao stručni odbor HTS-a koji 
treba omogućiti što brži i pravedniji prelazak na novi sustav ligaškog natjecanja koji će dovesti 
do povećanja  kvalitete, kvantitete, zanimljivost i većeg interesa javnosti za tenis Stručni odbor 
HTS-a predlaže donošenje Odluke prijelaznim odredbama za ovo godinu. Kako bi se moglo 
krenuti s primamljenom Pravilnika o ligaškim natjecanjima u 2022., čiji će sastavni dio biti i 1. i 
2. teniska liga za seniorke, potrebno je ove godine napraviti odgovarajući poredak, što će ovim 
prijelaznim odredbama biti omogućeno. 


