PRAVILNIK

O EKIPNIM NATJECANJIMA

HRVATSKOG TENISKOG SAVEZA

Zagreb, 27.12.2021. godine
1

Na temelju članka 44. stavka 1. točka 15. Statuta Hrvatskoga teniskog saveza Upravni odbor
Hrvatskoga teniskog saveza na sjednici održanoj dana Zagreb, 27.12.2021. godine donosi
Pravilnik o ekipnim natjecanjima.
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I.

KATEGORIJE EKIPNIH PRVENSTAVA
Članak 1.

Natjecanja za naslov ekipnog prvaka Hrvatske u tenisu Hrvatski teniski savez (dalje HTS)
provodi svake godine u sljedećim kategorijama:
- Ekipno prvenstvo za juniorke do 18 godina
- Ekipno prvenstvo za juniore do 18 godina
- Ekipno prvenstvo za djevojčice i dječake do 14 godina

II.

PROVEDBA NATJECANJA
Članak 2.

Za provedbu natjecanja ekipnih prvenstava Hrvatske zadužen je ured HTSa putem Upravnog
odbora. Upravni odbor HTSa određuje za svako prvenstvo Voditelja natjecanja kao službenu
osobu koja na ekipnim prvenstvima predstavlja
Voditelj natjecanja odgovoran je za provedbu natjecanja, vodi natjecanje u skladu s ovim
pravilnikom, rješava žalbe u drugom stupnju i predstavnik je HTSa na završnim susretima
ekipnog prvenstva.
Domaćine i organizatore završnih natjecanja svih ekipnih prvenstava određuje HTS putem
natječaja.
Organizatori su obvezni istaknuti sponzore Hrvatskog teniskog saveza za cijelo vrijeme
trajanja natjecanja.

III.

SUDIONICI NATJECANJA
Članak 3.

Službena prijava ekipe treba sadržavati ime i prezime kapetana i zamjenika kapetana,
sjedište, brojeve telefona, adresu elektroničke pošte teniskog kluba te popis igrača koji su
članovi ekipe.
Pravo sudjelovanja na ekipnim prvenstvima Hrvatske imaju svi registrirani klubovi u
Hrvatskom teniskom savezu uz uvjet da pravovremeno dostave službenu prijavu ekipe.
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Službenu prijavu ekipe treba poslati tako da stigne u HTS najkasnije do roka određenog
raspisom Voditelja natjecanja.
Članak 4.
Na
Ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniorke do 18 godina,
Ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore do 18 godina i na,
Ekipnom prvenstvu Hrvatske za djevojčice i dječake do 14 godina
dopušten je nastup neograničenom broju ekipa teniskog kluba, ali samo jedna ekipa može
nastupiti na završnom natjecanju, dok sve ostale ekipe, neovisno o jakosti, mogu igrati
kvalifikacije, ali ne mogu nastupiti na završnom natjecanju.
Članak 5.
Igrači koji nastupaju u ekipnim natjecanjima za ekipu teniskog kluba mogu biti:
- hrvatski igrači koji su registrirani za teniski klub;
- igrači koji imaju poseban status.
Posebni status u ekipnim natjecanjima HTS-a imaju sljedeći igrači:
1.) Posuđeni igrači
2.) Igrači koji nastupaju pod stranom zastavom
Hrvatski igrači registrirani za teniski klub, da bi nastupili u ekipnom natjecanju odnosne
tekuće natjecateljske godine moraju biti registrirani prije zadnjeg dana službene prijave za
ekipno natjecanje, a ako se radi o igraču koji je promijenio klub prijelaz se mora realizirati u
prethodnoj godini najkasnije do zadnjeg dana prijelaznog roka.
Prijavljeni igrači koji igraju pod stranom zastavom smatraju se igračima s posebnim
statusom (neovisno o tome imaju li hrvatsko državljanstvo, dvojno državljanstvo ili su igrači
iz EU s prebivalištem u Hrvatskoj).
Na Ekipnom natjecanju juniorki do 18 godina, u službenoj prijavi ekipe pored svojih
registriranih igračica teniski klub može prijaviti sljedeći broj igračica s posebnim statusom:
1.) Iz domaćih registriranih teniskih klubova - jednu posuđenu igračicu,
2.) Iz države EU i iz stranih država – ukupno dvije igračice.
U jednom susretu teniskog kluba na Ekipnom natjecanju juniorki do 18 godina za ekipu
pored hrvatskih registriranih igračica toga kluba može u pojedinačnom susretu nastupiti
jedna igračica s posebnim statusom navedena pod točkom 1. i 2. iz prethodnog stavka ovog
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članka i jedna igračica s posebnim statusom u susretu parova navedena pod točkom 1. i 2.
koja ne mora biti ista ona koja je nastupila u pojedinačnom susretu.
Na Ekipnom natjecanju juniora do 18 godina, u službenoj prijavi ekipe pored svojih
registriranih igrača teniski klub može prijaviti sljedeći broj igrača s posebnim statusom:
1.) Iz domaćih registriranih teniskih klubova – jednog posuđenog igrača;
2.) Iz države EU i iz stranih država – ukupno dva igrača.
U jednom susretu teniskog kluba na Ekipnom natjecanju juniora do 18 godina za ekipu
pored hrvatskih registriranih igrača toga kluba može u pojedinačnom susretu nastupiti jedan
igrač s posebnim statusom naveden pod točkom 1. i 2. prethodnog stavka ovog članka i
jedan igrač s posebnim statusom u susretu parova navedena pod točkom 1. i 2. koji ne mora
biti isti onaj koji je nastupio u pojedinačnom susretu.
Na Ekipnom natjecanju djevojčica i dječaka do 14 godina, u službenoj prijavi ekipe pored
svojih registriranih igračica i igrača teniski klub može prijaviti sljedeći broj igračica i igrača s
posebnim statusom:
1.) Iz domaćih registriranih teniskih klubova - jednu posuđenu igračicu i jednog igrača;
2.) Iz država EU i iz stranih država – ukupno dvije igračice i dva igrača.
U jednom susretu teniskog kluba na Ekipnom natjecanju djevojčica i dječaka do 14 godina
za ekipu pored hrvatskih registriranih igračica i igrača toga kluba, prije službene pojedinačne
prijave za ekipno natjecanje u pojedinačnim susretima, za ekipu može nastupiti samo jedna
igračica ili samo jedan igrač s posebnim statusom navedenim pod točkom 1. i 2. prethodnog
stavka ovog članka, po izboru kapetana ekipe.
U susretima parova (istog susreta), za ekipu može nastupiti samo jedna igračica ili samo
jedan igrač s posebnim statusom naveden pod točkom 1. i 2., koji ne mora biti igračica ili
igrač koji je igrao pojedinačni susret.
Broj igračica odnosno igrača u službenoj prijavi ekipe teniskog kluba mora biti sljedeći:
1. Juniorki do 18 godina – najviše 12, a najmanje 5 igračica,
2. Juniora do 18 godina – najviše 16, a najmanje 7 igrača,
3. Djevojčica i dječaka do 14 godina – najviše po 8, a najmanje 4 igračice i 4 igrača
Članak 6.
U ekipi juniorki do 18 godina pravo nastupa imaju igračice koje u natjecateljskoj godini
navršavaju najmanje 13, a najviše 18 godina.
U ekipi juniora do 18 godina pravo nastupa imaju igrači koji u natjecateljskoj godini
navršavaju najmanje 13, a najviše 18 godina.
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U ekipi djevojčica i dječaka do 14 godina pravo nastupa imaju djevojčice i dječaci koji u
natjecateljskoj godini navršavaju najmanje 10, a najviše 14 godina.
Članak 7.
Igračice odnosno igrači u službenoj prijavi za natjecanje su poredani po jakosti i rangu uz
sljedeći prioritet:
Juniorke do 18 godina
- WTA rang lista;
- rang lista ITF do 18 godina, do 1000. mjesta;
- rang lista HTS-a za juniorke do 18 godina;
- nerangirane juniorke do 18 godina;
- rang lista HTS-a za juniorke do 16 godina;
- nerangirane juniorke do 16 godina;
- rang lista HTS-a za djevojčice do 14 godina;
- nerangirane djevojčice do 14 godina.
Juniori do 18 godina
- ATP rang lista;
- rang lista ITF do 18 godina, do 1000. mjesta;
- rang lista HTS-a za juniore do 18 godina;
- nerangirani juniori do 18 godina;
- rang lista HTS-a za juniore do 16 godina;
- nerangirani juniori do 16 godina;
- rang lista HTS-a za dječake do 14 godina;
- nerangirani dječaci do 14 godina.
Djevojčice i dječaci do 14 godina
- ITF rang lista;
- rang lista TE do 14 godina, do 300. mjesta;
- rang lista HTS-a do 14 godina za djevojčice i dječake;
- nerangirane djevojčice odnosno dječaci do 14 godina;
- rang lista HTS-a do 12 godina za djevojčice i dječake;
- nerangirane djevojčice odnosno dječaci do 12 godina.
Redoslijed igračica i igrača koji dijele mjesto na rang listi ili su nerangirani, određuje kapetan
ekipe u službenoj prijavi za natjecanje i ne može se mijenjati tijekom natjecanja.
Članak 8.
Jakost svake pojedine ekipe teniskog kluba određuje se temeljem bodova natjecatelja koji
su prijavljeni za nastup u ekipi.
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Juniorke - 5 najboljih juniorki, uračunava se i jakost jedne rezerve,
Juniori - 6 najboljih juniora, uračunava se i jakost jedne rezerve,
14 godina - 4 najbolje djevojčice i 4 najbolja dječaka, uračunava se i jakost jedne rezerve.
Prilikom određivanja jakosti ekipa za direktan plasman na završno ekipno natjecanje, uzima
se u obzir samo jakost domaćih registriranih igračica ili igrača, ali ne i igrača s posebnim
statusom.
Prilikom određivanja jakosti ekipa na završnom ekipnom natjecanju, koje se provodi radi
određivanja nositelja, za jakost ekipe pored domaćih registriranih igračica ili igrača za zbroj
jakosti uzima se u obzir i jakost natjecatelja s posebnim statusom.
Jakost natjecatelja igračica i igrača unutar ekipe, određuje se u skladu s Pravilnikom o
rangiranju, ovisno o mjestu, odnosno bodovima na ITF rang listi, TE rang listi odnosno rang
listi HTSa, prema sljedećoj tablici:
BODOVANJE KOD ODREĐIVANJA JAKOSTI NATJECATELJA ZA EKIPNA NATJECANJA

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

JUNIORI/KE
ITF 18
MEĐUNARODNI RAZRED
101.-300.
301.-500.
501.HTS
1.-5.
6.-12.
13.-30.
31.-50.
51.-80.
81.-

14 GODINA
TE 14
MEĐUNARODNI RAZRED
51.-100.
101.- 300.
301.HTS
1.-5.
6.-12.
13.-30.
31.-50.
51.-80.
81.-

BODOVI
9
8
7
6
BODOVI
6
5
4
3
2
1

Članak 9.
Najveći broj ekipa teniskih klubova u završnom natjecanju je osam. U slučaju većeg broja
prijavljenih ekipa, pet ekipa najboljih po jakosti ulazi izravno u završni turnir, a ostale ekipe
igraju kvalifikacije za tri preostala mjesta.
Finalne susrete kvalifikacija igra šest prvoplasiranih ekipa iz regionalnih kvalifikacija. Parove i
domaćinstvo finalnih susreta pobjednika kvalifikacijskih grupa odredit će Voditelj natjecanja
javnim ždrijebanjem, odmah prilikom izvlačenja kvalifikacijskih parova.
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Ako pojedini odbor za sportske aktivnosti nema predstavnika u kvalifikacijama, odnosno ako
je broj sudionika finalnih susreta ekipa pobjednika kvalifikacija manji od šest, Voditelj
natjecanja može odrediti drugačiji raspored kvalifikacija.
Domaćinstvo kvalifikacijskog susreta određuje se tako da će domaćin biti teniski klub koji je
u posljednjem susretu tih klubova bio gost. Kod određivanja domaćinstva računaju se
posljednje četiri godine. Ako se teniski klubovi još nisu susreli u kvalifikacijama ekipnog
prvenstva, domaćinstvo će se odrediti ždrijebom.
IV.

SUSTAV ZAVRŠNOG NATJECANJA
Članak 10.

Za finalni turnir ekipnog natjecanje koristi se ždrijeb od osam sudionika, uz obvezno
razigravanje ekipa od prvog do osmog mjesta.
Određuje se četiri nositelja na temelju jakosti koju ekipa ima na osobnoj prijavi navedenih
ekipnih natjecanja, s time da u zbroj jakosti ulazi i jedna rezerva. Ekipa je jača što je zbroj
jakosti igrača pojedine ekipe veći.
Prvi i drugi nositelj postavljaju se na mjesta broj 1 i broj 8.
Treći i četvrti nositelj ždrijebaju se na mjesta broj 3 i broj 6.
Ostale ekipe ždrijebom se postavljaju redom na mjesta broj 2, 4, 5 i 7.
U slučaju da je broj sudionika sedam, šest ili pet, oslobađaju se od igranja u 1. kolu redom
prvi, drugi i treći nositelj. U slučaju da je broj sudionika četiri ili tri, ekipe igraju svaka sa
svakom međusobno. U tom slučaju u zadnjem kolu trebaju se sastati dvije po jakosti najjače
ekipe.
Plasman ekipa određuje se po broju pobjeda. U slučaju da su dvije ili više ekipa ostvarile isti
broj pobjeda, njihov plasman određuje se na sljedeći način:
- ako dvije ekipe imaju isti broj pobjeda odlučuje njihov međusobni susret;
- ako tri ekipe imaju isti broj pobjeda odlučuje bolji omjer dobivenih i izgubljenih susreta u
međusobnim susretima tih ekipa, ako je i to isto odlučuje bolji omjer dobivenih i
izgubljenih setova u međusobnim susretima, ako je i to isto odlučuje bolji omjer dobivenih
i izgubljenih gemova u međusobnim susretima, a ako je sve isto onda o plasmanu odlučuje
ždrijeb.
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V. NAČIN ODIGRAVANJA I BROJ SUSRETA U EKIPNIM NATJECANJIMA
Članak 11.
Na Ekipnom natjecanju juniorki do 18 godina igraju se četiri pojedinačna susreta i jedan
susret parova. Pobjednika odlučuje veći broj dobivenih susreta.
Na Ekipnom natjecanju juniora do 18 godina igra se pet pojedinačnih susreta i dva susreta
parova. Pobjednika susreta odlučuje veći broj dobivenih susreta.
Na Ekipnom natjecanju djevojčica i dječaka do 14 godina igra se tri susreta djevojčica, tri
susreta dječaka i po jedan susret ženskih, muških i mješovitih parova. Pobjednika odlučuje
veći broj dobivenih susreta. Igračica ili igrač može nastupiti u samo jednom susretu parova.
Ekipno natjecanje za juniore do 18 godina: Susreti ekipnih natjecanja za juniore započinju
istovremeno na dva igrališta, susretima na drugoj i četvrtoj ploči. Po završetku navedenih
susreta započinju se igrati redom susreti na prvoj, trećoj i petoj ploči.
Ekipno natjecanje za juniorke do 18 godina: Susreti ekipnih natjecanja za juniorke započinju
istovremeno na dva igrališta susretima na drugoj i četvrtoj ploči. Po završetku navedenih
susreta započinju se igrati susreti na prvoj i trećoj ploči
Ekipno natjecanje za djevojčice i dječake do 14 godina: Susreti ekipnih natjecanja za igračice
i igrače do 14 godina započinju igranjem na dva igrališta u obje konkurencije susretima
trećih ploča, pa drugih ploča i na kraju prvih ploča. Nakon završetka igraju se paralelno
muški i ženski parovi. Posljednji se igra susret mješovitog para.
Članak 12.
Ekipa može odigrati susret samo ako za nju u tom susretu nastupi:
- kod juniorki do 18 godina: najmanje tri igračice;
- kod juniora do 18 godina: najmanje četiri igrača;
- kod djevojčica i dječaka do 14 godina: najmanje dvije igračice i dva igrača.
Ako za ekipu u susretima parova ne nastupi potreban broj igračica ili igrača, ekipa predaje
susret parova na zadnjoj ploči. Svi pojedinačni susreti igraju se na dva dobivena tie-break
seta, uz igranje MTB (do 10 poena) u trećem setu.
Svi susreti parova igraju se na dva dobivena tie-break seta, s upotrebom No Ad sustava
brojanja i MTB (do 10 poena) u trećem setu.
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VI. PRIJAVA EKIPE
Članak 13.
Za ekipu mogu nastupiti samo igračice i igrači navedeni u službenoj prijavi verificiranoj od
strane HTSa. U kvalifikacijskim susretima prisutnost igračica i igrača temeljem službene
prijave, utvrdit će kapetan gostujuće ekipe koji obnaša funkciju vrhovnog suca.
Na završnom turniru vrhovni sudac će temeljem službene prijave, prije održavanja ždrijeba
natjecanja utvrditi prisutnost igračica odnosno igrača u skladu s odredbama ovog pravilnika,
a radi određivanja jakosti ekipa i postavljanja nositelja.
EU igrači, odnosno ostali strani igrači koji se nalaze u službenoj prijavi ekipe, moraju
vrhovnom sucu, u svrhu identifikacije, predočiti putovnicu ili osobnu iskaznicu.

VII. RASPORED NATJECANJA
Članak 14.
Raspored odigravanja susreta suglasno utvrđuju organizator, vrhovni sudac i voditelj ekipnih
natjecanja. Svi kvalifikacijski susreti započinju u 10:00 sati. Uz suglasnost kapetana obje
ekipe, kvalifikacijski susreti mogu započeti u drugo vrijeme.
Susreti finalnih natjecanja započinju svaki dan u 9:00 sati. Prvog dana finalnih natjecanja
osobna prijava je od 8:00 do 8:30 sati, nakon čega slijedi ždrijeb. Susreti parova igraju se
nakon pojedinačnih susreta, a igrači parova imaju pravo na odmor od najviše pola sata
nakon završetka svog pojedinačnog susreta.
Neodigrani susreti parova mogu se igrati sljedeći dan, a isti dan mogu se igrati i susreti
sljedećeg kola. Pojedinačni susreti različitih kola, ne mogu se igrati na isti dan natjecanja.

VIII.

POSTAVLJANJE IGRAČA ZA SUSRETE
Članak 15.

Kapetan ekipe predaje vrhovnom sucu na službenom obrascu prijavu igračica ili igrača koji
će nastupiti u pojedinačnim susretima, petnaest minuta prije početka susreta. Redoslijed
igrača u prijavi za pojedinačne susrete, ovisi o jakosti igrača na službenoj prijavi teniskog
kluba.
Prvog dana pravo nastupa na pojedinačnim susretima imaju samo igrači, koji su se nalazili
na listi kod određivanja jakosti ekipe.
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Kapetan ekipe predaje vrhovnom sucu na službenom obrascu prijavu parova najkasnije
petnaest minuta prije početka susreta parova. U trenutku predaje obrasca prijave prijavljeni
igrači moraju biti nazočni.
Redoslijed igrača u prijavi za pojedinačne susrete, ovisi o jakosti igrača na službenoj prijavi
teniskog kluba. Redoslijed parova u prijavi za susrete parova, ovisi o jakosti igrača na
službenoj prijavi teniskog kluba.
Na Ekipnom natjecanju juniorki do 18 godina, igračicama koje su prijavljene za susret
parova, dodjeljuju se brojevi od 1 do 4, najviše plasiranoj broj 1, a najniže plasiranoj broj 4,
ovisno o njihovom međusobnom položaju u službenoj prijavi teniskog kluba.
Redoslijed parova određuje se zbrajanjem jakosti igračica u parovima. Par s manjim zbrojem
mora igrati na ploči ispred para s većim zbrojem. U slučaju da oba para imaju jednaki zbroj
jakosti igračica kapetan ekipe odlučuje o njihovom redoslijedu.
Na Ekipnom natjecanju juniora do 18 godina, igračima koji su prijavljeni za susrete parova,
dodjeljuju se brojevi od 1 do 4, najviše plasiranom broj 1, a najniže plasiranom broj 4 ovisno
o njihovom međusobnom položaju u službenoj prijavi teniskog kluba.
Redoslijed parova određuje se zbrajanjem jakosti igrača u parovima. Par s manjim zbrojem
mora igrati na ploči ispred para s većim zbrojem. U slučaju da oba para imaju jednaki zbroj
jakosti igrača kapetan ekipe odlučuje o njihovom redoslijedu.
Na Ekipnom natjecanju djevojčica i dječaka do 14 godina, kapetan ekipe slobodno odlučuje
u kojem će paru (muškom, ženskom ili mješovitom) nastupiti pojedina igračica odnosno
igrač, uz uvjet da ista igračica odnosno igrač može nastupiti u samo jednom paru.

IX. ORGANIZATOR
Članak 16.
Finalno ekipno natjecanje igra se u jednom mjestu, traje tri dana i ne mora se nužno igrati u
jednom teniskom klubu. U slučaju lošeg vremena ili više sile, natjecanje se može produžiti za
jedan dan.
Organizator finalnog natjecanja mora staviti na raspolaganje za natjecanje najmanje osam
zemljanih igrališta, te zadovoljiti druge uvjete za organizatore natjecanja, pobliže navedene
u Pravilniku o pojedinačnim natjecanjima Hrvatskoga teniskoga saveza.
Svi pojedinačni susreti i susreti parova igraju se s po tri nove lopte. Potreban broj lopti za
ekipno natjecanje osigurava HTS.
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Sve finalne susrete svih konkurencija sude suci u stolcima. U slučaju potrebe, radi opsega
posla, igrališta na kojima se održava natjecanje, ukoliko se nalaze na više lokacija ili su veće
međusobne udaljenosti, organizator je dužan angažirati još jednog dodatnog suca. Odluku
o dodatnom angažmanu može donijeti organizator, ovisno o potrebi, za svaki dan zasebno.

X. ŽALBE
Članak 17.
Žalba na odigrani susret podnosi se u pisanom obliku u roku 30 minuta od završetka
susreta. Vrhovni sudac postupa i rješava žalbu u prvoj instanci u roku 3 sata od trenutka
ulaganja žalbe i odmah potom žalbu dostavlja zainteresiranim ekipama.
Nezadovoljna ekipa ima pravo žalbe na odluku vrhovnog suca u daljnjem roku od tri sata.
Voditelj natjecanja postupa i rješava žalbu u drugoj instanci po izjavljenoj žalbi na odluku
vrhovnog suca odmah, a obavezno prije odigravanja sljedećeg susreta. Odluka Voditelja
natjecanja je konačna.

Zagreb, 27.12.2021. godine
HRVATSKI TENISKI SAVEZ
Predsjednica
Nikolina Babić
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