Številka: 6713-3/2019-3
Datum: 09.09.2019
Ljubljanskim srednjim šolam in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol v tenisu
Tekmovanje bo potekalo na teniških igriščih Športa Ljubljana – Športni park Svoboda (Gerbičeva 61,
Ljubljana):
v ponedeljek, sredo in četrtek, 16. do 18.09. 2019 - 8.00 - dijaki,
v sredo, četrtek in petek, 18. do 20.09.2019 - 8.00 - dijakinje.
V primeru slabega vremena bo tekmovanje prestavljeno na termin, o katerem boste naknadno
obveščeni.
Tekmovanje bo razpisano v knjižici »Šolska športna tekmovanja za mladino, šolsko leto 2019/20«.
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 preko spleta so možne od ponedeljka 09.09. (od 15.00) do petka 13.09.2018 (do 15.00).
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 predvidoma v septembru 2019 na teniških igriščih Zavoda šport Ljubljana.
Točen datum bo določen kasneje.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmuje se po pravilih TZS in določilih tega razpisa.
Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki-nje v enotni kategoriji, letnik 2001 in mlajši.
Tekmovanje je posamično.
5. PRIZNANJA
Najboljši trije posamezniki prejmejo kolajne takoj po končanem tekmovanju.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja.
Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana.
7. DODATNA POJASNILA
Prvi in drugi dan se igrajo predtekmovanja. Drugi in zadnji dan se igrajo 1/4 finalni,
1/2 finalni in zaključni dvoboji. Vsakodnevni zbor je ob 8.00 uri. Z igranjem se prične,
ko izvajalec preveri dejansko prisotnost in določi sistem tekmovanja. Prijave po
zaključku razpisa in na samem tekmovališču niso več možne!

