DITS – društvo igralcev tenisa Slovenije
Ulica Ljudevita Stiasnyja 12
1241 Kamnik

ZADEVA: Razpis za organizatorje rekreativnih tekmovanj - zima 2013/2014
Kraj, datum: Kamnik, 16.9.2013

Spoštovani!
V priponkah vam pošiljamo razpis za organizatorje tekmovanj slovenskega
rekreativnega tenis toura za zimsko sezono 2013/2014 s pogoji za organizacijo,
okvirnim koledarjem rekreativnih tekmovanj in prijavnico. Prosimo vas, da
gradivo pregledate in izpolnjeno prijavnice pošljete najkasneje do ponedeljka 7.
oktobra 2013. Prednost pri dodelitvi tekmovanj bodo imeli tisti organizatorji, ki
izpolnjujejo tehnične in organizacijske pogoje našega toura.
Termini v priloženem koledarju so informativni. Posamezne spremembe se bodo
usklajevale s kandidati za določen termin.
Prijavnice pošljite na e-poštni naslov: tenis.rekreacija@t-2.net.

Lep pozdrav,
DITS
Tomaž Krišelj
predsednik

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE REKREATIVNIH TEKMOVANJ V
ZIMSKI SEZONI 2013/2014
DITS - društvo igralcev tenisa Slovenije objavlja razpis za organizatorje rekreativnih
teniških tekmovanj za zimsko sezono 2013/2014. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki
ga potrebujete za prijavo.
Rok za prijavo na razpis je ponedeljek 7. oktober 2013. Prijavnice pošljite po e-pošti
na naslov tenis.rekreacija@t-2.net .
Organizatorje rekreativnih tekmovanj bo izbrala tekmovalna komisija DITS. Vsi klubi
organizatorji morajo izpolnjevati organizacijske in tehnične pogoje (najmanj dve pokriti
igrišči, internetna povezava na kraju tekmovanja, itd.), prednost pa bo komisija dala
klubom, ki:
- so v preteklosti že dobro organizirali tekmovanja,
- ponujajo več od minimalnih pogojev (boljše praktične nagrade, itd.).
1. TEKMOVALNE KATEGORIJE V LETU 2013/2014
Moški - pravi rekreativci
Ženske – prave rekreativke
2. VRSTA TEKMOVANJA
- Državno prvenstvo (eno)
- Odprta prvenstva (pet)
3. POGOJI ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ
V gradivu, ki ga prilagamo, so opisani minimalni pogoji za organizacijo rekreativnih
tekmovanj (nagrade, žoge, cenik sodniške službe, minimalne vrednosti nagrad itd.),
priporočljivo pa je, da kandidati ponudijo več, saj bo to vplivalo na izbor pri dodelitvi.
Organizator mora zagotoviti minimalne tehnične pogoje: primerna igrišča, sanitarije,
ločene garderobe in druge prostore, dostop do interneta ter oglasno tablo. Pri
izračunu stroškov organizacije tekmovanja (tekmovanje bi moralo organizatorju
prinesti kar lep prihodek) je potrebno upoštevati naslednje:
- sodnik (plača organizator - potreben je samo vrhovni sodnik; po ceniku TZS (brez
plačila dneva za pripravo),
- žoge (zagotovi DITS),
- pokali (zagotovi DITS),
- denarne nagrade (zagotovi DITS)
- praktične nagrade (delno zagotovi DITS, delno organizator).
Plačilo kotizacije za tekmovanje se izvrši na podlagi števila prijavljenih igralcev,
načeloma pa velja, da organizator na TRR na podlagi računa DITS-u plača 33% od
pobrane prijavnine.
3.1 Posebni pogoji
Tekmovanje se prične v soboto s prvim, drugim in tretjim krogom, nadaljuje pa se v
nedeljo s polfinalom in finalom (v primeru večjega števila prijav se tekmovanje konča
v ponedeljek). Vsi dvoboji se do vključno četrtfinala igrajo do 9 dobljenih iger (pri 8/8
tie-break), polfinalni in finalni dvoboji pa se igrajo na dva dobljena niza do 6 osvojenih
iger (tie-break pri 6/6), morebitni tretji niz pa se igra kot odločilni tie-break do 10
dobljenih točk. Vsi dvoboji se igrajo po sistemu NO-AD.
DITS ima na vseh tekmovanjih pravico do brezplačnih reklamnih sporočil svojih
sponzorjev. V primeru, da sponzorjev nima, svoj reklamni prostor prepusti
organizatorju.
DITS - Kamnik, 16.9.2013
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SLOVENSKI REKREATIVNI TENIS TOUR
PRIJAVNICA ZA ORGANIZACIJO REKREATIVNIH TEKMOVANJ ZIMA 2013‐2014
Klub
Prijavo izpolnil
E‐pošta
Telefon
Datum tekmovanja

tistega, ki prijavlja tekmovanje
tistega, ki prijavlja tekmovanje

Vodja tekmovanja
Telefon - igrišča
Naslov igrišč
Podlaga igrišč
Dodatni pogoji
organizatorja (kaj

GSM
GSM - igrišča

Število igrišč

nudite, kaj pričakujete)

S poslano prijavnico organizator izjavlja, da pozna pogoje razpisa in pravila tekmovanj.
Za vse dodatne informacije pokličite 041 844 086 (Matjaž Pogačar - izvršni sekretar DITS)

Izpolnjeno prijavnico po e-pošti pošljite na naslov tenis.rekreacija@t-2.net

