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1. PRAVICA IGRANJA   

 

V poletno klubsko ligo »TK Ajdovščina« se lahko prijavi vsak član (članica) teniškega kluba   

Ajdovščina, ki je v tekoči sezoni, v razpisanem roku poravnal letno članarino.   

Organizirano bo ligaško tekmovanje za dame in gospode, torej posebej za moške in posebej za   

ženske. Tekmovanje bo organizirano le v konkurenci posameznikov in posameznic (singli).   

   

1.1. Pravica igranja - Sezona 2016  

 

Tekmovanje v sezoni 2016 bo organizirano v enotni konkurenci posameznikov, saj v ženski  

konkurenci ni bilo dovolj prijavljenih igralk. Prijavljene igralke so zato priključene moški 

konkurenci.  

    

2. KATEGORIJE   

 

Igralci bodo glede na kvaliteto oziroma znanje razdeljeni v več lig, odvisno od števila   

prijavljenih igralcev in igralk. Nazivi posameznih lig: Moška klubska liga (1,2,3) ter ženska   

klubska liga. V primeru velikega števila po moči enakovrednih prijav v posamezne lige,   

se bo izvedlo tekmovanje v dveh ali več skupinah (primer: prva moška klubska liga: A in B   

skupina). Temu primerno se bo ob zaključku rednega dela spremenilo tudi igranje play-offa   

(glej točko 6.).   

   

2.1. Kategorije - Sezona 2016 

 

Tekmovanje v sezoni 2016 bo organizirano v petih ligah (LIGA GOLAKI, LIGA ČAVEN, LIGA 

KOVK, LIGA ŠKOU in LIGA PALE).  

V LIGI GOLAKI bo tekmovalo 10 igralcev, v LIGI ČAVEN bo 12 igralcev, v LIGI KOVK bo 

10 igralcev, v LIGI ŠKOU bo 11 igralcev in v LIGI PALE pa bo igralo 8 igralcev. 

 

3. SESTAVA LIG   

 

V prvem letu novega načina igranja klubske lige (sezona 2013) je razdelitev igralcev v   

posamezne lige opravila tekmovalna komisija lige, ki je pri razdelitvi, kot prvi kriterij   

upoštevala klubsko lestvico sezone 2012 in šele kot drugi kriterij igralčeve želje.   

V naslednjih sezonah se bodo spremembe v posameznih ligah dogodile zaradi: 
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a) napredovanja najboljših oziroma izpada najslabših (prehod iz lige v ligo);   

b) v primeru da se nek igralec ne bo več prijavil za igranje v ligi za naslednjo sezono (bolezen, 

selitev, itd.);   

c) velikega povečanja števila prijavljenih igralcev.   

 

Novi igralci, kateri niso bili rangirani na preteklih klubskih lestvicah in ki bodo želeli   

v ligaško tekmovanje pristopiti v tekočem letu, bodo morali začeti igrati v najnižji ligi.  

Tekmovalna komisija lige pa lahko boljšim tekmovalcem podeli tako imenovani Wild Card – to   

pomeni, da se igralec že v prvem letu igranja lahko uvrsti neposredno tudi v prvo ligo.  

Cilj lige je, da so dvoboji čim bolj izenačeni – nobenega smisla nima, da zelo dober igralec začne 

v najnižji ligi in tam »mesari«.   

 

3.1. Sestava lig - Sezona 2016 

  

Tekmovalna komisija lige je po zaključku razpisanega roka za prijavo v ligo, opravila delegiran   

žreb. Osnove za formiranje prve lige (Golaki), druge lige (Čaven), tretje lige (Kovk), četrte lige 

(Škou) in pete lige (Pale) so bile:   

 Klubska lestvica sezone 2015;  

 Wild card-i; 

 ocena napredka posameznih igralcev v zimski sezoni ter vestnost igranja poletne klubske 

lige sezone 2015. 

 

4. RAZPORED IN URNIK IGRANJA   

  

Tekmovalna komisija bo pred začetkom tekmovanja naredila razpored dvobojev za vsako   

posamezno ligo posebej. V vsakem razporedu bo navedeno koliko časa traja eno kolo in v tem   

času bodo morali tekmovalci odigrati predvideno tekmo. Datum in uro igranja si morata igralca   

(igralki) sama določiti glede na medsebojno razpoložljivost.   

Vse tekme se morajo odigrati na teniških igriščih v Ajdovščini, v primeru velike zasedenosti   

igrišč pa se lahko dvoboj odigra tudi na igriščih v Vipavi (TK Tura) – standard je umetna trava   

kot podlaga.   

   

4.1. Razpored in urnik igranja - Sezona 2016 

 

 V sezoni 2016 bo eno kolo trajalo 14 koledarskih dni, kar pomeni da se mora obvezno do 

15. v mesecu odigrati ena tekma, do zadnjega dne v mesecu pa še druga (vrstni red obeh 

tekem v tekočem mesecu ni pomemben). Tekme se igrajo po znanem in objavljenem 

razporedu (glej prilogo – razpored tekem). Vsak igralec lahko odigra obe mesečni tekmi 

do 15. dne v mesecu, nikakor pa ne obeh tekem v drugi polovici meseca; 

 Datum in uro igranja si morata igralca (igralki) sama določiti glede na medsebojno   

razpoložljivost; 

 Prvo-napisani igralec v razporedu je dolžan kontaktirati nasprotnika. V primeru da   

prvo-napisani igralec v razporedu, ne pokliče nasprotnika v tekočem kolu, se   

nasprotniku zabeleži zmaga 2:0 (prejme 3 točke).  

 V kolikor nam nasprotnik v tekočem mesecu 2 krat odkloni povabilo na dvoboj, imamo   

pravico zabeležiti rezultat 2:0 v našo korist. Po drugi odklonitvi nam morate na e-mail:   

tk.ajdovscina@gmail.com poslati obvestilo o dvakratni odklonitvi povabila na dvoboj. 
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5. SISTEM IGRANJA   

 

Tekmovanje poteka po sistemu Round Robin (po skupinah, vsak z vsakim). V posamezni ligi   

oziroma skupini naj bi bilo od minimalno 8, do maksimalno 12 igralcev. Vsak igralec naj bi   

torej v eni ligaški sezoni odigral najmanj 7 oz. največ 11 dvobojev. Koliko igralcev bo   

nastopalo v posamezni ligi, bo odvisno od števila prijavljenih igralcev (igralk) in od odločitve   

igralne komisije.   

   

5.1. Sistem igranja - Sezona 2016  

 

 5.1.1. Prva liga – LIGA GOLAKI  
 V prvi ligi – ligi GOLAKI bo igralo 10 igralcev;   

 V prvi ligi – ligi GOLAKI se vsak igralec pomeri z vsakim, skupno 9 tekem;   

 Začetek lige se prične 01.04.2016, zaključi pa se 15.08.2016. 

 

5.1.2. Druga liga – LIGA ČAVEN 

 V drugi ligi – ligi ČAVEN bo igralo 12 igralcev;   

 V drugi ligi – ligi ČAVEN se vsak igralec pomeri z vsakim, skupno 11 tekem;   

 Začetek lige se prične 01.04.2016, zaključi pa se 15.09.2016. 

 

5.1.3. Tretja liga – LIGA KOVK 

 V tretji ligi – ligi KOVK bo igralo 10 igralcev;   

 V tretji ligi – ligi KOVK se vsak igralec pomeri z vsakim, skupno 9 tekem;   

 Začetek lige se prične 01.04.2016, zaključi pa se 15.08.2016. 

 

5.1.4. Četrta liga – LIGA ŠKOU 

 V četrti ligi – ligi ŠKOU bo igralo 11 igralcev;   

 V četrti ligi – ligi ŠKOU se vsak igralec pomeri z vsakim, skupno 11 tekem – vsak krog je 

po en igralec (igralka) prost;   

 Začetek lige se prične 01.04.2016, zaključi pa se 15.09.2016. 

 

5.1.5. Peta liga – LIGA PALE 

 V peti ligi – ligi PALE bo igralo 8 igralcev;   

 V peti ligi – ligi PALE se vsak igralec pomeri z vsakim, skupno 7 tekem;   

 Začetek lige se prične 01.04.2016, zaključi pa se 15.07.2016. 

 

5.2. Mešani dvoboji (dame : gospodje) 

 

Vsaka igra mešanih dvobojev se po medsebojnem dogovoru med tekmovalko in tekmovalcem 

lahko prične z rezultatom 15:0 v korist igralke. 

   

6. SISTEM LIGAŠKEGA TEKMOVANJA V SEZONI 2017 

 

V letu 2017 bo sistem igranja enak kot v sezoni 2016, tudi lige bodo formirane po 10 igralcev, le 

druga in četrta liga bo zaradi velikega števila enakovrednih igralcev formirana iz 12 oz. 11 

igralcev. 

 



6.1. Play-off, pokali in nagrade – sezona 2016    

   

6.1.1. Play-off  in prehodi iz lige v ligo   

  

 Prva liga – LIGA GOLAKI:  

Iz prve lige – lige GOLAKI direktno izpade zadnje uvrščeni igralec, deveto uvrščeni igra 

kvalifikacijsko tekmo z drugo uvrščenim iz druge lige (lige ČAVEN), osmo uvrščeni pa 

igra kvalifikacijsko tekmo s tretje uvrščenim iz druge lige (lige ČAVEN). Zmagovalca 

kvalifikacijskih tekem si zagotovita igranje v prvi ligi za sezono poletne klubske lige 

2017; 

 

 Druga liga – LIGA ČAVEN: 

Iz druge lige – lige ČAVEN direktno izpade zadnje uvrščeni igralec, enajsto uvrščeni 

igralec igra kvalifikacijsko tekmo z drugo uvrščenim iz tretje lige (lige KOVK), deseto 

uvrščeni pa igra kvalifikacijsko tekmo s tretje uvrščenim iz tretje lige (lige KOVK). 

Zmagovalca kvalifikacijskih tekem si zagotovita igranje v drugi ligi za sezono poletne 

klubske lige 2017. Zmagovalec druge lige – LIGE ČAVEN si zagotovi igranje v prvi ligi 

za sezono poletne klubske lige 2017; 

 

 Tretja liga – LIGA KOVK:  

Iz tretje lige – lige KOVK direktno izpade zadnje uvrščeni igralec, deveto uvrščeni igra 

kvalifikacijsko tekmo z drugo uvrščenim iz četrte lige (lige ŠKOU), osmo uvrščeni pa 

igra kvalifikacijsko tekmo s tretje uvrščenim iz četrte lige (lige ŠKOU). Zmagovalca 

kvalifikacijskih tekem si zagotovita igranje v tretji ligi za sezono poletne klubske lige 

2017. Zmagovalec tretje lige – LIGE KOVK si zagotovi igranje v drugi ligi za sezono 

poletne klubske lige 2017; 

 

 Četrta liga – LIGA ŠKOU:  

Iz četrte lige – lige ŠKOU direktno ne izpade nobeden igralec, enajsto uvrščeni igra 

kvalifikacijsko tekmo z drugo uvrščenim iz pete lige (lige PALE), deseto uvrščeni pa igra 

kvalifikacijsko tekmo s tretje uvrščenim iz pete lige (lige PALE). Zmagovalca 

kvalifikacijskih tekem si zagotovita igranje v četrti ligi za sezono poletne klubske lige 

2017. Zmagovalec četrte lige – LIGE ŠKOU si zagotovi igranje v tretji ligi za sezono 

poletne klubske lige 2017; 

 

 Peta liga – LIGA PALE:  

Iz pete lige – lige PALE direktno ne izpade nobeden igralec. Zmagovalec pete lige – 

LIGE PALE si zagotovi igranje v četrti ligi za sezono poletne klubske lige 2017. 

Drugo uvrščeni igralec pete lige (lige PALE) igra kvalifikacijsko tekmo z enajsto 

uvrščenim iz četrte lige (lige ŠKOU), tretje uvrščeni igralec pete lige (lige PALE) pa 

kvalifikacijsko tekmo z deseto uvrščenim iz četrte lige (lige ŠKOU). Zmagovalca 

kvalifikacijskih tekem si zagotovita igranje v četrti ligi za sezono poletne klubske lige 

2017. 

 

6.1.2. Pokali in nagrade   

  

Trije prvouvrščeni v vsaki posamezni ligi bodo prejeli pokale.   



7. ŠTETJE – SEZONA 2016 

  

Igra se na dva dobljena niza, v primeru izenačenega rezultata (1:1) se odigra   

odločilen tretji niz (na 6 dobljenih iger; pri rezultatu šest oba, se igra tie-break   

do 7). 

 

8. TOČKOVANJE – SEZONA 2016   

  

 zmaga v dvoboju v posameznih ligah z rezultatom 2/0 prinaša tri točke   

 zmaga z 2/1 tri točke   

 poraz z 1/2 eno točko   

 poraz brez dobljenega niza 0/2 nič točk  

  

9. LESTVICA – SEZONA 2016 

  

Za končno uvrstitev šteje večje število točk; v primeru enakega števila točk dveh igralcev se   

upošteva medsebojni dvoboj; v primeru enakega števila točk več igralcev pa se vrstni   

red določi po naslednjih kriterijih:   

a) večje število točk v medsebojnih dvobojih;   

b) medsebojna razlika v nizih;   

c) medsebojna razlika v igrah (gemih);   

d) skupna razlika v igrah (gemih);   

e) žreb.  

   

10. ŽOGE – SEZONA 2016 

 

Vsak dvoboj poletne klubske lige »TK Ajdovščina« se lahko igra s tremi novimi žogami znamk   

Head, Babolat, Dunlop, Prince, Tecnifibre. 

   

11. SPOROČANJE REZULTATOV – SEZONA 2016  

 

Takoj po odigranem dvoboju morata igralca rezultat medsebojnega dvoboja sporočiti na klubski 

e-mail tk.ajdovscina@gmail.com. Za vpis končnega rezultata je zadolžen prvo-napisani igralec 

dvoboja. V primeru da prvo-napisani igralce v razporedu ne posreduje končnega rezultata se 

nasprotniku zabeleži zmaga 2:0 (prejme 3 točke).  

Rezultate dvobojev prve polovice meseca je potrebno poslat do 15. v mesecu, druge dvoboje pa 

do zadnjega dneva posameznega meseca.  

   

12. PRESTAVITEV DVOBOJEV – SEZONA 2016 

 

Vsak igralec mora v prvi polovici meseca odigrati vsaj eno razpisano tekmo predvidenega kola, 

lahko pa odigra tudi obe mesečni tekmi do 15. dne v mesecu, nikakor pa ne obeh tekem v drugi 

polovici meseca. 

Datum obeh dvobojev je lahko poljuben, vendar v navedenih rokih se morata odigrati obe koli. 

Prestavitev dvobojev v naslednje mesece ni mogoča, zato se odgovornega igralca za neodigran 

dvoboj (dvoboja) sankcionira, kot je navedeno v točki 4.1.  

Zaradi velikega števila igralcev se zaostalih tekem v naslednjih mesecih ne more nadoknaditi. 
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   13. IZSTOP IZ LIGE POSAMEZNIKOV – SEZONA 2016 
 V primeru izključitve ali izstopa iz lige katerega od igralcev se vsi njegovi doseženi   

rezultati brišejo, kar pomeni da se avtomatsko uvrsti na zadnje mesto – izpade iz lige;   

 Če se posameznik odloči neupravičeno izstopiti iz lige, mu v naslednji sezoni ne bo   

dovoljeno sodelovati v klubski ligi;   

 V primeru bolezni ali poškodbe se vsi dosedanji rezultati upoštevajo. Morebitni  

neodigrani dvoboji prinašajo točke vsakokratnemu nasprotniku. Če bolezen ali poškodba  

ne trajata več kot dve zaostali tekmi, se lahko tekmi odigrata naknadno (do zadnjega kola  

posameznega dela)  

 Nadomestnega igralca ni mogoče vključiti v ligo razen v primeru, da posameznik iz lige   

izstopi najkasneje v prvem mesecu igranja.   

    

14. ŽREB – SEZONA 2016 

  

Žreb in razpored dvobojev je bil narejen v ponedeljek 07.03.2016. Sestava posameznih lig in 

razpored  dvobojev po kolih za celo sezono, bosta objavljena na uradni spletni strani Teniškega 

Kluba  Ajdovščina (www.tk-ajdovscina.si), po e-pošti pa bosta poslana tudi vsem sodelujočim. 

Poletna klubska teniška liga TK Ajdovščina za leto 2016 se uradno prične s prvim kolom, ki se 

bo začel s 1. aprilom.  

  

15. OBVEŠČANJE - SEZONA 2016 

 

Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti in/ali SMS-u. Obveščanje   

širše javnosti bo potekalo preko uradne spletne strani (www.tk-ajdovscina.si) in socialnega 

omrežja Facebook. 

    

16. TEKMOVALNA KOMISIJA LIGE – SEZONA 2016  

  

Tekmovalno komisijo lige za leto 2016 sestavljajo: Matej Brilj (vodja lige), Denis Črnilogar   

(koordinator lige) in Miloš Žvanut (predstavnik igralcev).   

  

17. INFORMACIJE   

  

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 040 896 147 (Matej Brilj) ali na e-poštnem  

naslovu tk.ajdovscina@gmail.com   

  

18. ODGOVORNOST   

  

Igralci, ki se prijavijo v ligo, izjavljajo, da poznajo pravila in pravilnike poletne teniške klubske   

lige TK Ajdovščina in da se z njimi strinjajo. Igralci igrajo na lastno odgovornost.   

   

 

19. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI   

  

Igralci, ki se prijavijo v ligo, se strinjajo, da se njihova imena, foto/video material, itd.   

lahko uporabljajo v informativne, promocijske in oglaševalske namene lige in to brez kakršnih   

koli nadomestil.   

http://www.tk-ajdovscina.si/
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Vsem igralcem in igralkam želimo prijetno igranje in veliko uspehov.   

   

   

Ajdovščina, 22.03.2016 

   

   

Matej Brilj, vodja lige   

Denis Črnilogar, koordinator lige   

Miloš Žvanut, predstavnik igralcev  


