Pozdravljeni vsi ljubitelji rekreativnega tenisa,
ker se pomlad in s tem tudi igranje na zunanjih igriščih vse bolj približujeta, imamo za
vas pripravljene ponudbe GRTL. Posameznik oz. posameznica lahko nastopa v večih
ligah.
Za vse lige posameznikov, posameznic, dvojic in ekipnega tekmovanja veljajo pravila
napisana v Pravilniku Gorenjskega tenisa in ekipnega tekmovanja, ki ga najdete v
prilogi in bosta tudi objavljena na spletni strani Gorenjskega tenisa.
Z novo sezono je v pravilniku nekaj novosti na katere bi vas radi opozorili:
·
uradna žoga vseh lig je na novo Babolat Team (uradna žoga vseh tekmovanj TS
med tekmovalci, rekreativci in veterani), ki jo pri organizatorju dobite po ceni 4,80
€/dozo;
·
pri ekipnem tekmovanju se v playoff uvrstita le prvo in drugo uvrščena ekipa
rednega dela, ki igrata za prvaka;
·

v ekipnem tekmovanju je spremenjen način določanja nasprotnikov na tekmah;

·

spremenjen je način plačila v Mojstranški in Blejski ligi;

·
razpored in razvrstitev po ligah se objavi po roku plačil. Kdor do datuma, ki je
predviden za plačilo, tega ne bo storil, ne bo uvršen GRTL.

Gorenjski rekreativni tenis bo v poletni sezoni 2016 organiziral naslednja ligaška
tekmovanja:

4. MOJSTRANŠKA REKREATIVNA TENIŠKA LIGA
Lokacija:
·

igrišča TK Mojstrana (3 igrišča, vsa tudi osvetljena za večerne tekme).

Kategorije:
·

moška absolutna posamezniki;

·

moška 45+ posamezniki;

·

moška absolutna dvojice.

Cena:
·

prijavnina 75 €/osebo ali ekipo.

Prijave sprejemamo do vključno 20. 04. 2016. Na mail lige pošljite vaš ime in priimek,
telefonsko številko, mail naslov in v kateri ligi in kateri kategoriji imate željo sodelovati.

Prijavnino plačate najkasneje do 30. 04. 2016 na račun:
Društvo ljubiteljev tenisa in zdravega življenjskega sloga
Ulica Angelce Hlebce 1D 4000 Kranj
Namen: Članarina C (Če plačate za ekipo za dvojice pripišite ime ekipe)
TRR: SI56 6100 0000 7383 696 Delavska hranilnica
Druga pojasnila:
·

v vsaki ligi lahko sodeluje najmanj 7 igralcev ali igralk (max. 14);

·
cena vključuje vse ure igranja ligaških tekem (13 tekem po 2 uri) in udeležbo na
otvoritvenem in zaključnem turnirju;
·
vsaka ekipa, ki se prijavi k igranju dvojic lahko prijavi največ 5 igralcev oziroma
igralk (Ženske lahko sodelujejo v ekipah moških dvojic);
·
vsak ki bo zaradi manjšega števila prijav igral tekmo manj, bo v zameno, za eno
tekmo, prejel dozo uradnih žog.

1. EKIPNA GORENJSKA REKREATIVNA TENIŠKA LIGA
Kategorije:
·

Moška absolutna (ni starostnih omejitev);

·

Moška veterani 40+;

·
Moška veterani 50+ (če bo seveda dovolj prijav. V nasprotnem primeru bodo, če
bodo ekipe želele, priključene kategoriji 40+).
Cena:
·
50 €/ekipo (vključuje organizacijo, udeležbo v playoff-u in zaključni piknik na
playoff-u za vse, tudi za ekipe, ki se ne bodo uvrstile v playoff);
·

prvo uvrščena ekipa rednega dela lanske sezone je upravičena plačila prijavnine;

·

drugo uvrščena ekipa rednega dela lanske sezone plača prijavnino 25 €.

Prijave sprejemamo do 15. 04. 2016.

Prijavnino plačate najkasneje do 30. 04. 2016 na račun:
Društvo ljubiteljev tenisa in zdravega življenjskega sloga
Ulica Angelce Hlebce 1D
4000 Kranj
V namenu plačila napišite: Prijavnina ekipno - ime ekipe
TRR: SI56 6100 0000 7383 696
Delavska hranilnica

Za dodatne informacije si preberite pravilnik v prilogi. Ekipna prijavnica je prav tako v
prilogi, za vse ostalo pa smo vam na voljo na mailu: gorenjski.tenis@gmail.com ali na
tel.: 051/435145 Miha Bitežnik.

2. KRANJSKA REKREATIVNA TENIŠKA LIGA
Lokacija:
·

Igrišča na TK Triglavu (7 igrišč, dve osvetljeni za večerno igranje).

Kategorije:
·

moška absolutna posamezniki;

·

moška 45+ posamezniki;

·

ženska absolutna posameznice;

·

moška absolutna dvojice;

·

moška 45+ dvojice;

·

ženska absolutna dvojice.

Cena:
·
80 € za posameznika-co (vključuje vse ure igranja 13-ih tekem rednega dela, po 2 uri/tekmo in
novega načina igranja playoff-a) - plačilo na TRR!!!
·
140 € za posameznika-co (vključuje vse ure igranja 13-ih tekem rednega dela, novega načina
igranja playoff-a, članstvo A v TK Triglavu in dodatno zakupljenih 7 ur igranja na igriščih TK Triglava)
- plačilo v celoti za šankom TK Triglava!!!
·
80 €/ekipo (vključuje vse ure igranja 13-ih tekem rednega dela, po 2uri/tekmo in novega načina
igranja playoff-a) - plačilo na TRR!!!
Prijave sprejemamo do vključno 20. 04. 2016. Na mail lige pošljite vaše ime in priimek, telefonsko
številko, mail naslov in v kateri ligi in kateri kategoriji imate željo sodelovati.
Prijavnino plačate najkasneje do 30. 04. 2016 na račun:
Društvo ljubiteljev tenisa in zdravega življenjskega sloga
Ulica Angelce Hlebce 1D

4000 Kranj

Namen: Članarina A (Če plačate za ekipo za dvojice pripišite ime ekipe)
TRR: SI56 6100 0000 7383 696

Delavska hranilnica

Druga pojasnila:
·

v vsaki ligi lahko sodeluje najmanj 7 igralcev ali igralk (max. 14);

·
cena vključuje vse ure igranja ligaških tekem (13 tekem po 2 uri) in udeležbo na otvoritvenem in
zaključnem turnirju;
·
vsaka ekipa, ki se prijavi k igranju dvojic lahko prijavi največ 5 igralcev oziroma igralk. Tudi
ženske lahko sodelujejo v ekipah moških dvojic;
·
vsak, ki bo zaradi manjšega števila prijav igral tekmo manj, bo v zameno, za eno tekmo manj,
prejel dozo uradnih žog.

3. BLEJSKA REKREATIVNA TENIŠKA LIGA
Lokacija:
·

Igrišča TK Sportina v Ribnem pri hotelu Ribno (5 igrišč, vsa tudi osvetljena za večerno igranja).

Kategorije:
·

moška absolutna posamezniki;

·

ženska absolutna posameznice;

·

dvojice absolutna kategorija.

Cena:
·

Prijavnina 65 €/osebo ali ekipo.

Prijave sprejemamo do vključno 20. 04. 2016. Na mail lige pošljite vaš ime in priimek, telefonsko
številko, mail naslov in v kateri ligi in kateri kategoriji imate željo sodelovati.

Prijavnino plačate najkasneje do 30. 04. 2016 na račun:
Društvo ljubiteljev tenisa in zdravega življenjskega sloga
Ulica Angelce Hlebce 1D

4000 Kranj

Namen: Članarina B (Če plačate za ekipo za dvojice pripišite ime ekipe)
TRR: SI56 6100 0000 7383 696

Delavska hranilnica

Druga pojasnila:
·

v vsaki ligi lahko sodeluje najmanj 7 igralcev ali igralk oziroma ekip (max. 14);

·
cena vključuje vse ure igranja ligaških tekem (13 tekem po 2 uri) in udeležbo na otvoritvenem in
zaključnem turnirju;
·
vsak ki bo zaradi manjšega števila prijav igral tekmo manj, bo v zameno, za eno tekmo manj,
prejel dozo uradnih žog;
·

vsaka ekipa, ki se prijavi k igranju dvojic lahko prijavi največ 5 igralcev oziroma igralk.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na mailu: gorenjski.tenis@gmail.com ali na tel.:
051/435145 Miha Bitežnik.

Lep pozdrav,

Vodstvo GRTL

