
 

Poletna liga TK Gorica 2020 - posamično 
 

Pozdravljeni ljubitelji tenisa, 

po nekaj “ostani doma”  tednih se življenje počasi vrača v normalo in tudi v TK Gorica bomo po 
majskem zaključku zimske lige  organizirali poletno teniško ligo posameznikov.  

Pravila in pogoji tekmovanja: 

● Prijavljene tekmovalce bo vodstvo tekmovanja razvrstilo v  skupine čim bolj enakovrednih 
igralcev (7-8 igralcev) kar pomeni, da bo vsak igralec odigral vsaj 6 oz. 7 tekem. 

● Igra se po sistemu Round Robin (vsak z vsakim v skupini) 

* v primeru večjega števila prijav si organizator pridržuje pravico do spremembe sistema tekmovanja 
bo pa zagotovljenih vsakemu igralcu najmanj 6 tekem  

● Igra se na dva dobljena niza do 6. V primeru 1:1 v nizih se odigra veliko podaljšano igro do 10. 
Zmagovalec z 2:0 dobi 3 točke, z 2:1 2 točki, poraz z dobljenim nizom je 1 točka, poraz z 0:2 
ne prinese nobene točke  

● Tekmovalci se za termin in kraj tekem dogovorijo med seboj. Vsem prijavljenim igralcem se 
bo poslalo kontakte(email, telefon) igralcev v isti skupini preko elektronske pošte. 

● Vodstvo tekmovanja bo pred začetkom tekmovanja objavilo razpored tekem 
● Prvo napisani igralec na razporedu poskrbi za  igrišče, drugo napisani pa žogice.  

● Za odigranje vsakega kroga bo na voljo 14 dni časa.  

● Rok za odigranje vseh tekem je 10.9.2020. Tekma, ki do tega datuma ni bila sporočena se 
šteje 0 točk obema igralcema.  

● Najboljši 3 v vsaki skupini dobijo pokale 

Prijaviti se je možno do srede 27.5.2020  preko spletnega obrazca 
https://www.tkgorica.si/index.php/sl-si/tekmovanja/poletna-liga-2020-posamicno/prijava-pl2020 Po 
zaključku zbiranja prijav bo organizator razvrstil tekmovalce v skupine in objavil razpored na spletni 
strani TK Gorica. Tekmovanje se začne v ponedeljek 1.6.2020. 

Rezultati tekem se javljajo preko e-pošte na info@tkgorica.si. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tkgorica.si/index.php/sl-si/tekmovanja/poletna-liga-2019/zelena-skupina-2019
https://www.tkgorica.si/index.php/sl-si/tekmovanja/poletna-liga-2020-posamicno/prijava-pl2020
mailto:info@tkgorica.si


 

 

Prijavnina za ligo znaša 25€ (za študente in dijake je cena 20€) in jo je potrebno poravnati na 
transakcijski račun kluba TK Gorica do srede 27.5.2020. Igralcev, ki so se prijavili in  ne poravnajo 
prijavnine do navedenega datuma se NE vključi v razpored tekmovanja.  Podatki za UPN nalog so 
naslednji: 

Tenis klub Gorica 

Bazoviška 4 

5000 Nova Gorica 

IBAN SI56 0475 0000 0584 670 

BIC: KBMASI2X 

Koda namena: GDSV 

Namen: POLETNA LIGA- "ime in priimek tekmovalca" 

 

 

Zaključek poletne lige 2020 
 

Po odigranem skupinskem delu se bo naredilo zaključni enodnevni teniški turnir, ki bo 11.9.2020. V 
primeru dežja se prestavi teden kasneje na 19.9.2020. Na turnir so avtomatsko uvrščeni vsi 
udeleženci poletne lige.  Po odigranem turnirju bo sledila podelitev pokalov najboljšim trem v vsaki 
skupini in najboljšim trem na zaključnem turnirju. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 

 

VODSTVO TK GORICA 


