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RAZPIS 
 

PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE V TENISU 2009/10 
 
Tekmovanje bo potekalo na igriščih Zavoda Tivoli, teniška igrišča v parku Tivoli. 
 
TOREK, 8. 9. 2009  -  8.00  -  MLAJŠI UČENCI in MLAJŠE UČENKE 
 
SREDA, 9. 9. 2009  -  8.00  -  STAREJŠI UČENCI in STAREJŠE UČENKE  
Rezervni termin (v primeru slabega vremena) je 10. 9. 2009. 
 
Prijave preko spleta so možne, od 1. 9. 09(od 15.00), do 6. 9. 09(do 24.00). 
 
TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
- Kategorije: mlajši učenci in učenke letnik 1997 in mlajši, 
  starejši učenci in učenke letnik 1995 in 1996. 
- Šola lahko v posamezni kategoriji prijavi največ 5 igralcev, 
- prijave boste opravili preko spletnega portala v za to določenem roku (ko bo rok potekel,   
  spremembe niso več mogoče)(portal bo odprt po uvodnem sestanku z vodji aktivov; po 1. 9.   
  2009)                                                                   
- žrebanje bo vsak igralni dan ob 8. uri pred začetkom tekmovanja, 
- posamezni dvoboj se igra na 9 gemov, pri rezultatu 8 : 8 velja pravilo podaljšane igre, 
- finalne se igra na dva dobljena niza,  
- najboljši štirje posamezniki v posamezni kategoriji prejmejo medalje, 
- dvoboj za tretje mesto se ne igra, oba igralca dobita bronasti medalji, 
- igralci tekmujejo na lastno odgovornost, 
- na tekmovanju lahko sodelujejo učenci, ki poznajo pravila teniške igre, 
- igralci sodijo sami, 
- pritožbe sprejema vodstvo tekmovanja takoj po sporni situaciji,  
- v primeru neustreznih vremenskih razmer ali neustreznega števila igralcev ima organizator 
  pravico spremeniti datum oz. sistem tekmovanja, 
 
Vse dodatne informacije dobite na oddelku za šport MOL, tel. 300-82-16 in 051-300-336, 
rafael.plut@ljubljana.si ter Športnemu društvu Fenomeni (Filip Štemberger: e-pošta: 
fistem@gmail.com, GSM: 041 720 657). 
 
Rafael Plut         Marko Kolenc 
Strokovni sodelavec        Načelnik 

 


