
 
  

   

 

 

Zagreb 8.6.2022. godine 

 

 

POZIV 

KLUBOVIMA NA PRIJAVU SASTAVA 

ZA EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA 2022. GODINU 
 

u kategoriji 

DJEVOJČICE I DJEČACI DO 14 GODINA 

(kvalifikacije 22.-26.8. finale 12.-14.9.) 

rok za  prijavu sastava – ponedjeljak 4.7. 

 

Poštovani, 

 

Pozivamo Vas da najkasnije do ponedjeljka 4.7. prijavite svoje ekipe za ovogodišnje 

ekipno natjecanje do 14 godina. 

 

Pravilnik o ekipnim natjecanjima, možete pronaći putem slijedećeg linka: Pravilnik 

 

Molimo Vas da provjerite da li su igrači koje prijavljujete na prvenstvo i uredno 

registrirani kako bi do krajnjeg roka za prijavu imali uredne liste igrača. U trenutku prijave 

igrači moraju biti registrirani, a do početka natjecanja liječničke potvrde moraju biti aktivne. 

 

Sve vezano uz registracije igračica i igrača potrebno je slati na email 

suzana.knezevic@hts.hr 

 

Poredak igrača na listi: 

 

Za poredak igrača uzimati će se važeće rang liste s datumom od 4.7. (ITF, TE i HTS liste) 

 

Igračice odnosno igrači u službenoj prijavi za natjecanje su poredani biti će poredane po 

jakosti i rangu uz sljedeći prioritet: 

 

- ITF rang lista, 

- rang lista TE do 14 godina, do 300. mjesta 

https://hts.hr/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-o-ekipnim-natjecanjima-27.12.2021.-1.pdf
mailto:suzana.knezevic@hts.hr


 

 

 

 

- rang lista HTS-a do 14 godina za djevojčice i dječake, 

- ne rangirane djevojčice odnosno dječaci do 14 godina, 

- rang lista HTS-a do 12 godina za djevojčice i dječake, 

- ne rangirane djevojčice odnosno dječaci do 12 godina 

 

Igračice ili igrači koji nastupaju u ekipnim natjecanjima za ekipu teniskog kluba mogu biti: 
 

- hrvatske igračice ili igrači koji su registrirani za teniski klub 

- igračice ili igrači koji imaju poseban status 

 

U službenoj prijavi ekipe teniski klub može prijaviti: 
 

-   najviše do 8 dječaka i do 8 djevojčica, a najmanje 4 dječaka i 4 djevojčice 

 

 

Posebni status u ekipnim natjecanjima HTS-a imaju sljedeće igračice i igrači: 
 

- posuđeni igrači 

- igrači koji nastupaju pod stranom zastavom 

 

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. 

 

 

Molimo Vas da prijavne liste šaljete u excelu iz priloga.  

 

Uz popis natjecatelja, obvezno je navesti ime kapetana s brojem telefona i emailom, radi 

lakše daljnje komunikacije.  

 

Obrazac se nalazi u prilogu e-maila. 

 

 

Sastave ekipa za sve kategorije prvenstva možete poslati na email; gordan.pavlovic@hts.hr 

 

 

 

voditelj ekipnih natjecanja 

Gordan Pavlović 

mailto:gordan.pavlovic@hts.hr

