Pozdravljeni
Lige so narejene in vidne na spletni strani. Tekmovanje se lahko začne.
Navodila za vse, predvsem novince:
- Uradna žoga lige je Babolat team, ki jo dobite za šankom po ceni 4,90 eur ali pri organizatorju (Mihu
Bitežniku) po ceni 4,80 eur ali pa v trgovini Tengo po ceni 5,00 eur.
- Preberite si pravilnik lige. Predvsem, kdo je domačin, kaj so dolžnosti domačina, kaj je pravilo 24 ur
in 48 ur in tudi ostalo (pravilnik v priponki).
- Za pridobitev podatkov o vaših nasprotnikih (telefonska številka in mail naslov) in tudi za vpisovanje
in potrjevanje rezultatov se boste morali prijaviti na spletni strani. To naredite tako, da na spletni
strani www.gorenjski-tenis.si zgoraj desno kliknete prijava. Nato vpišite svoj mail in nato še geslo:
tenisrula . Geslo lahko naknadno v nastavitvah vašega profila spremenite.
- Vsak tekmovalec Mojstranške RTL dobi za plačanih 15 tekem 30 nalepk ( 2 nalepke 1 ura). S tem
imata oba tekmovalca pokrita 2 ure igranja na tekmo. Na tekmo vsa igralec porabi 2 nalepke, ki jih
odda gospodarju igrišča (nalepi v knjigo). S tem je tudi rešeno vprašanje morebitne poškodbe ali
manj tekem, če ne bo vseh tekmovalcev 16 ( 15 tekem). Ta npr. višek nalepk se lahko koristi za
prosto igranje. Pazi!!! v primeru, če igralec nima nalepk plača polno ceno igrišča.
Nalepke dobi vsak igralec od gospodarja na 1.tekmi v ligi

SPISEK IGRALCEV 2016
1 Ambrož Aleš

ales.ambroz@gmail.com

051 320 611

2 Lukman Aljaž

ski@skifun.si

041 315 509

3 Čelesnik Goran

goran.celesnik@gmail.com

041 617 001

4 Dobravec Sašo

sasodobravec73@gmail.com

041 212 921

5 Gračnar Aleš

gracnar.ales@gmail.com

041 774 939

6 Hladnik Mihec

hladnikmihec@gmail.com

041 341 318

7 Hladnik Marko

marko.hladnik1989@gmail.com

040 865 488

8 Krejič Borut

borut.krejic@telemach.net

041 431 346

9 Legat Janko

janko.legat@acroni.si

031 631 289

10 Mišič Matej

tikrposl@gmail.com

040 737 443

11 Pihler Miran

miran.pihler@acroni.si

031 608 945

12 Rabič Brane

enamuca@yahoo.com

041 704 578

13 Sedžek Tadej

t.sedzek@gmail.com

040 881 124

14 Šmid Marko

marko.smid22@gmail.com

040 661 117

15 Šterk Tomaž

tomaz.sterk@telesat.si

040 641 841

16 Štros Brane

brane.stros@gmail.com

040 583 099

