
 

 

 

                                                                                                                                                                           
  

      

   

                   

 

HRVATSKI TENISKI SAVEZ ORGANIZIRA U 2023. GODINI   

DVORANSKA PRVENSTVA HRVATSKE U SVIM KATEGORIJAMA 

P O Z I V 

ZAINTERESIRANIM KLUBOVIMA S POTREBNOM 

INFRASTRUKTUROM  ZA ORGANIZACIJU 

DVORANSKIH DRŽAVNIH PRVENSTAVA 

U Zagrebu, 28. studenoga 2022. godine 

 

P O Z I V 

 

TERMINI PRVENSTAVA HRVATSKE 

(7.) 8.1. – 11.1 2023. PH do 12 GODINA,  

(7.) 8.1. – 11.1 2023. PH do 16 GODINA                            

(14.) 15. – 18.1. 2023. PH do 14 GODINA 

(21.) 22. – 25.1. 2023. PH ZA SENIORE  

(28.) 29.1 –  1.2.2023. 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 ponedjeljka 5.12.2022.godine iskažu 

svoj interes za organizacijom natjecanja.   

OSNOVNE INFORMACIJE  

Prvenstva, prema prijedlogu iz razloga ograničenog broja igrališta, igraju se odvojeno u ženskoj i u muškoj 

konkurenciji. Prvenstvo je moguće organizirati i u obje konkurencije ukoliko organizator raspolaže s dovoljnim 

brojem igrališta za provedbu. Minimum je u tom slučaju 4 igrališta s tvrdom podlogom. 

UVJETI ORGANIZACIJE 

1. ORGANIZACIJA PRVENSTVA HRVATSKE U JEDNOJ KONKURENCIJI  

HTS će: 

     -  osigurati dovoljan broj lopti za natjecanje 

     -  nagrade za pobjednike 

     -  isplatiti honorare sucima prema važećim odluci o pristojbama 

ORGANIZATORI natjecanja dužni su; 

    Osigurati:  

-  osigurati najmanje 2 igrališta s tvrdom podlogom  

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

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

-  podmiriti sucima troškove smještaja, prehrane kao i putne troškove  

-  podmiriti honorar fizioterapeutu, troškove smještaja, prehrane kao i putne troškove  

 

 
Kvalifikacije pojedinačno - 24 igrača (WC-3) ako se organizira na 2 ili 3 igrališta   
Kvalifikacije pojedinačno - 32 igrača (WC-4) ako se organizira na 4 ili više igrališta 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                                            

  

                                                

 

2. ORGANIZACIJA PRVENSTVA HRVATSKE U DVIJE KONKURENCIJE 

HTS će:   

  - osigurati dovoljan broj lopti za natjecanje,  

 -  nagrade za pobjednike  

 -  isplatiti honorare sucima prema važećim odluci o pristojbama 

ORGANIZATORI natjecanja dužni su; 

-   osigurati najmanje 4 igrališta s tvrdom podlogom  

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

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

-   podmiriti honorar fizioterapeutu, troškove smještaja, prehrane kao i putne troškove  

-   podmiriti sucima troškove smještaja, prehrane kao i putne troškove  

POZIVNICE  

Organizator ima pravo na jednu (1) pozivnicu u glavnom dijelu turnira i jednu (1) pozivnicu za 

kvalifikacije u svakoj pojedinačnoj konkurenciji. S preostalim pozivnicama raspolaže HTS. 

U slučaju da se klub kandidira za više kategorija potrebno je naglasiti za koju bi kategoriju radije 
željeli organizirati prvenstvo i radi li se o muškoj ili ženskoj konkurenciji. U slučaju iste kandidature 
više klubova za istu kategoriju Upravni Odbor će odrediti će koja kategorija će biti ponuđena kojem 
klubu organizatoru. 
 
BROJ NATJECATELJA I RASPORED  
Kvalifikacije pojedinačno - 24 igrača (3 WC) ako se organizira na 2 ili 3 igrališta   
Kvalifikacije pojedinačno - 32 igrača (4 WC) ako se organizira na 4 ili više igrališta 
 
Glavni turnir pojedinačno za sva prvenstva 32 (20 MD, 8 Q, 4 WC)  

Glavni turnir parovi za sva prvenstva 8 (1 WC)  
 
POČETAK NATJECANJA 
Kvalifikacije pojedinačno: subota 08:00 sati  
Glavni turnir pojedinačno: nedjelja (subota ako nema kvalifikacija) od 08:00 sati  
Glavni turnir parovi: prijave prvi dan glavnog turnira do 13:00 sati  

 

PRIJAVNINA  
Prijavnina na svim prvenstvima iznosi 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. 

Sve ostale uvjete koji nisu navedeni u pozivu, HTS i organizatori dogovorit 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 bit će odabran za organizatora natjecanja.     

OSNOVNE INFORMACIJE  

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

gordan.pavlovic@hts.hr i jelena.kostanic@hts.hr s naznakom; Kandidatura za organizacijom 

prvenstva Hrvatske u kategoriji.  

 

Hrvatski teniski savez 
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