Številka: 6713-3/2018-2
Datum: 31.08.2018
Ljubljanskim osnovnim šolam in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol v tenisu 2018/19
Tekmovanje bo potekalo na teniških igriščih Športa Ljubljana – Športni park Svoboda (Gerbičeva 61,
Ljubljana):
v ponedeljek, torek in sredo, 10. do 12. 9. 2017 – od 13:00 do mraka - starejši in mlajši učenci,
v sredo, četrtek in petek, 12. in 14. 9. 2017 – od 13:00 do mraka - starejše in mlajše učenke.
V primeru slabega vremena bo tekmovanje prestavljeno na termin, o katerem boste naknadno
obveščeni.
Tekmovanje je razpisano v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, šolsko leto
2018/19«.
Glede na število prijavljenih, se bo določil način tekmovanja (nosilci in razpored po igriščih).
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave in odjave preko spleta so možne od ponedeljka 03.09. (od 15.00) do petka 07.09.2018 (do
10.00).
Izvajalec tekmovanja:
Teniški klub Svoboda, Gerbičeva ulica 61/a, Ljubljana
tel: 01 283 30 02
e-pošta: tk.svoboda@gmail.com

TENIS
1. IZVAJALEC
Teniški klub Svoboda, Gerbičeva ulica 61/a, Ljubljana
tel: 01 283 30 02
e-pošta: tk.svoboda@gmail.com
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Prvenstvo bo septembra 2018. Točen datum in kraj bomo javili z dodatnim razpisom.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
- Tekmuje se po pravilih TZS in določilih tega razpisa,
- kategorije: - starejši učenci in učenke - letnik 2004 in 2005,
- mlajši učenci in učenke - letnik 2006 in mlajši,
- tekmovanje je posamično,
- vsaka šola lahko prijavi največ 5 tekmovalcev v vsaki kategoriji.
5. PRIZNANJA
Najboljši štirje posamezniki prejmejo medalje.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Prijave bomo sprejemali na preko Timingove aplikacije.
7. DODATNA POJASNILA
Prvi in drugi oziroma prvi dan se igrajo predtekmovanja. Drugi oziroma prvi in zadnji
dan se igrajo 1/4 finalni, 1/2 finalni in zaključni dvoboji. Izvajalec bo na osnovi
predhodnih prijav naredil razpored tekmovanja. Dodatne prijave po izteku prijavnega
roka niso možne! V primeru neprihoda na tekmovanja, brez pravočasne odjave že
prijavljene tekmovalke ali tekmovalca, bo šola sankcionirana.

