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A. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Врсте такмичења
Турнири који су под директном организацијом ТСС су:
 Турнир ЗЕЛЕНИ НИВО – Куп Србије 10s
Турнири који су у власништву ТСС али је организација поверена Регионалним
савезима:
 Турнири ЦРВЕНИ, НАРАНЏАСТИ и ЗЕЛЕНИ НИВО
Турнир ЗЕЛЕНИ НИВО, Куп Србије 10s:
 8 представника сваког региона
 Први део такмичења са 8 Round Robin група
 Други део такмичења-Главни и Утешни турнир, са величином жреба 16
Турнири ЦРВЕНИ, НАРАНЏАСТИ и ЗЕЛЕНИ НИВО:

8 Round Robin група, 24DA+8WC од стране организатора

8 Round Robin група, 40 DA+8 WC од стране организатора
 16 Round Robin група, 56 DA+8WC од стране организатора
 Други део такмичења-Главни и Утешни турнир, са величином жреба: 8 ,16 ,
24 или 32 у зависности од броја пријављених такмичара-ки
 Не постоји минималан број пријављених играча за турнир
2. Право учешћа

ЦРВЕНИ НИВО
Право играња имају играчи који у текућој такмичарској години пуне 8 година.
НАРАНЏАСТИ НИВО
Право играња имају играчи који у текућој такмичарској години пуне 8, 9 и 10
година.
Такође право учествовања имају играчи црвеног нивоа који то изборе достизањем
РЕЈТИНГА 1.

ЗЕЛЕНИ НИВО
Право играња имају играчи који у текућој такмичарској години пуне 9 и 10
година.
Такође право учествовања имају играчи наранџастог нивоа који то изборе
достизањем РЕЈТИНГА 1.
Право учешћа имају сви регуларно регистровани такмичари који поседују
одговарајућу такмичарску легитимацију као и валидно лекарско уверење.
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Такмичарску легитимацију морају показати Врховном судији турнира пре почетка
свог првог меча.
Такмичари/ке, страни држављани, имају право учешћа на свим такмичењима,
осим на Куп-у Србије 10s и првенству Региона .
Да би наступили, играчи са страним држављанством, а без наше такмичарске
легитимације имају право учешћа искључиво уколико њихов пунолетни пратилац
потпише на посебном формулару прописаном од стране ТО ТСС изјаву да су
такмичари/ке здраствено способни да наступају на спортским такмичењима и да
прихватају сва правила која прописује ТСС.
3. Такмичарска недеља

ЦРВЕНИ НИВО
Турнир почиње и завршава се истог дана. Турнир се може одиграти у суботу или у
недељу у зависности од избора клуба организатора.

НАРАНЏАСТИ НИВО
Турнир почиње у суботу. Елиминациони део такмичења по групама, Round Robin
се игра у суботу. Прво коло главног и утешног турнира почиње у суботу, после
игре у групама, и траје најдуже до понедељка.

ЗЕЛЕНИ НИВО
Елиминациони део турнира, Round Robin, почиње у суботу. Прво коло главног и
утешног турнира почиње у суботу после игре у групама и траје најдуже до уторка.
4. Котизације
Сваки играч је обавезан да пре почетка такмичења плати котизацију организатору у висини коју одреди ТО ТСС за текућу такмичарску годину. Играч је дужан
да најкасније 15 минута пре почетка мечева своје Round Robin групе плати
котизацију организатору.
5. Формат такмичења

ЦРВЕНИ, НАРАНЏАСТИ и ЗЕЛЕНИ НИВО
Први део такмичења је елиминационог карактера по групама, Round Robin систем
такмичења. Играчи се извлаче у групе које могу бројати 3 до 6 играча. Групе
немају носиоце.
Играчи се распоређују по групама путем диригованог жреба “Један клуб/регионједан играч”. У случају већег броја играча из једног клуба/региона исти се извлаче
по истом принципу као и првих 8 из истог клуба или региона.
Играчи са достигнутим Рејтингом морају бити равномерно распоређени по
групама.

3
www.teniskisavez.com

Тел: 011/3121898

По два првопласирана такмичара из сваке групе се квалификују за главни турнир,
а остали такмичари из групе играју утешни турнир.
Врховни судија одмах по завршетку турнира по групама врши жреб за главни и
утешни турнир.
Носиоца у главном и утешном турниру нема.
По могућности треба пазити да се у првом колу главног турнира не сусретну
играчи из истог клуба или истог Региона (Куп Србије).
6. Формат мечева и службени резултат

ЦРВЕНИ НИВО
Мечеви по групама, у главном и у утешном турниру се играју на два добијена Tiebreak сета до 5 поена. При резултату 4:4 се игра одлучујући поен.
НАРАНЏАСТИ НИВО
Мечеви по групама, у главном и у утешном турниру се играју на један добијени
скраћени сет до 4 гема. При резултату 3:3 се игра Tie-break до 7 освојених поена,
на разлику.
ЗЕЛЕНИ НИВО
Мечеви по групама се играју на један добијени скраћени сет до 4 гема. При резултату 3:3 се игра Tie-break до 5 освојених поена. При резултату 4:4 се игра одлучујући поен.
Мечеви у главном и у утешном турниру се играју на два добијена сета. Прва два
сета су скраћени сетови до 4 гема. При резултату 3:3 се игра Tie-break до 5.
освојених поена. При резултату 4:4 се игра одлучујући поен.
При резултату 1:1 у сетовима игра се одлучујући сет у виду Tie-break сета до 7
освојених поена. При резултату 6:6 се игра одлучујући поен.
Уколико је играч започео такмичење и почео бар један меч у Round Robin систему
а није се касније појавио на једном или више мечева исти се региструју
резултатом: црвени ниво 5:0 5:0, наранџасти и зелени ниво 4:0 за противника и
званично се рачунају за ранг.
Предаја меча на терену у Round Robin систему се рачуна следећим резултатом,
нпр: црвени ниво: предаја код 2:2 се рачуна као 5:2 5:0, наранџасти и зелени ниво:
предаја код 2:0 као 4:0.
Предаја меча на терену у главном и утешном турниру се рачуна следећим
резултатом, нпр: црвени ниво: предаја код 2:2 се рачуна као 5:2 5:0, наранџасти и
зелени ниво: предаја код 4:1 2:2 као 4:1 4:2.
Ако два играча у групи заврше са истим бројем победа приоритет има победа у
међусобном мечу.
Ако три играча заврше са истим бројем победа приоритет имају међусобни
мечеви играча а након тога сет разлика. Tie-break се рачуна као један сет.
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7. Систем рејтинга играча

ЦРВЕНИ НИВО
Сви играчи крећу са РЕЈТИНГОМ 4.
Када играч одигра 6 мечева, без обзира на победе и поразе, награђује се
РЕЈТИНГОМ 3.
После одиграних 15 мечева играч се награђује РЕЈТИНГОМ 2.
Када играч одигра минимум 30 мечева и освоји 10 победа над играчима РЕЈТИНГА
2 и 1 награђује се РЕЈТИНГОМ 1.
Победе над играчима РЕЈТИНГА 2 и 1 броје се само уколико противник у тренутку
играња меча има РЕЈТИНГ 2 или 1. Победе се не рачунају уколико играч у тренутку
меча има РЕЈТИНГ 3 а касније достигне РЕЈТИНГ 2 и 1.
Достизањем РЕЈТИНГА 1 играч стиче право играња на турнирима НАРАНЏАСТОГ
НИВОА. При томе на НАРАНЏАСТОМ НИВОУ почиње такмичење са РЕЈТИНГОМ 2.
Исти играч задржава право играња на ЦРВЕНОМ НИВОУ са РЕЈТИНГОМ 1 уколико
жели да наступа на том нивоу.
Када играч стекне право играња, по узрасту, на НАРАНЏАСТОМ НИВОУ, а при томе
има РЕЈТИНГ 2, 3 или 4 почиње такмичење са РЕЈТИНГОМ 4 на турнирима
НАРАНЏАСТОГ НИВОА.
НАРАНЏАСТИ НИВО
Сви играчи крећу са РЕЈТИНГОМ 4.
Када играч одигра 6 мечева, без обзира на победе и поразе, награђује се
РЕЈТИНГОМ 3.
После одиграних 15 мечева играч се награђује РЕЈТИНГОМ 2.
Када играч одигра минимум 30 мечева и освоји 10 победа над играчима РЕЈТИНГА
2 и 1 награђује се РЕЈТИНГОМ 1.
Победе над играчима РЕЈТИНГА 2 и 1 броје се само уколико противник у тренутку
играња меча има РЕЈТИНГ 2 или 1. Победе се не рачунају уколико играч у тренутку
меча има РЕЈТИНГ 3 или 4 а касније достигне РЕЈТИНГ 2 и 1.
Достизањем РЕЈТИНГА 1 играч стиче право играња на турнирима ЗЕЛЕНОГ
НИВОА. При томе на ЗЕЛЕНОМ НИВОУ почиње такмичење са РЕЈТИНГОМ 2. Исти
играч задржава право играња на НАРАНЏАСТОМ НИВОУ са РЕЈТИНГОМ 1 уколико
жели да наступа на том нивоу.
Када играч стекне право играња, по узрасту, на ЗЕЛЕНОМ НИВОУ, а при томе има
РЕЈТИНГ 2, 3 или 4 почиње такмичење са РЕЈТИНГОМ 4 на турнирима ЗЕЛЕНОГ
НИВОА.

ЗЕЛЕНИ НИВО
Право играња имају играчи старости 9 и 10 година.
Сви играчи крећу са РЕЈТИНГОМ 4.
Када играч одигра 6 мечева, без обзира на победе и поразе, награђује се
РЕЈТИНГОМ 3.
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После одиграних 15 мечева играч се награђује РЕЈТИНГОМ 2.
Када играч одигра минимум 30 мечева и освоји 10 победа над играчима
РЕЈТИНГОМ 2 и 1 награђује се РЕЈТИНГОМ 1
Победе над играчима РЕЈТИНГА 2 и 1 броје се само уколико противник у тренутку
играња меча има РЕЈТИНГ 2 или 1. Победе се не рачунају уколико играч у тренутку
меча има РЕЈТИНГ 3 а касније достигне РЕЈТИНГ 2 и 1.
Достизањем РЕЈТИНГА 1 играч стиче право играња на турнирима у конкуренцији
до 12 година. Исти играч задржава право играња на ЗЕЛЕНОМ НИВОУ са
РЕЈТИНГОМ 1 уколико жели да наступа на том нивоу.
8. Информације о такмичењу – Пропозиције
Клуб организатор турнира је дужан да одреди Директора турнира. Његова
обавеза је да у периоду од 14-10 дана пре почетка турнира пошаље информације о
турниру на формулару прописаном од стране ТО ТСС, савезу у чијој је ингеренцији
турнир. Тек по одобрењу од стране савеза пропозиције могу бити јавно објављене.
Само комплетно попуњен формулар за пропизиције може бити јавно објављен.
9. Пријава
На тениском такмичењу – Куп Србије – Регионални савези пријављују 8
представника својих региона у обе конкуренције.
На свим турнирима, у организцији Региона , играчи су обавезни да се унапред
пријаве Он-лине преко сајта ТСС.
10. Времена уписа
Упис за Round Robin и главни турнир не постоје.
11. Жреб
Жреб за Куп Србије, Round Robin део, ради Врховни судија у канцеларији ТСС, а за
остале турнире Врховни судија у канцеларији регионалног савеза дан пре почетка
турнира или на лицу места у клубу организатору пред турнир.
Жреб за главни и утешни турнир се ради одмах након завршетка Round Robin
дела такмичења и обавља га искључиво Врховни судија.
Жреб је јаван и свакоме је дозвољено присуство у складу са објективним
могућностима просторије у којој се жреб обавља. Врховни судија има право да
ускрати присуство жребу лицима која по његовој одлуци нарушавају ред и мир и
онемогућавају нормалан рад.
Уколико се жреб за турнир ради унапред, у канцеларији регионалног савеза он је
такође јаван и свако има право да му присуствује.
Да би жреб био легалан на турнирима МИНИ ТЕНИСА мора бити поштован
следећи принцип:
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Ради га лиценцирани тениски судија одређен
Администратора суђења или координатора региона

од

стране

12. Број мечева у једном такмичарском дану
Максималан број мечева у групном делу Round Robin такмичења је:
ЦРВЕНИ НИВО:
Комплетан турнир је један такмичарски дан. Играч игра све своје мечеве у једном
дану.
НАРАНЏАСТИ И ЗЕЛЕНИ НИВО:
Првог дана турнира играч може да одигра све мечеве у групи + 1 меч главног или
1 меч утешног турнира.
У осталим такмичарским данима наранџастог нивоа играч може да одигра 3 меча
у дану финалног и утешног турнира.
У осталим такмичарским данима зеленог нивоа играч може да одигра 2 меча у
дану финалног и утешног турнира.
Меч прекинут из неког разлога (мрак, киша...) рачуна се као нови меч тог играча
за тај дан.
Прекинути мечеви настављају се са или без додатног загревања и то према
следећим правилима:
 Уколико је пауза трајала мање од 15 минута без загревања
 Уколико је пауза трајала од 15 до 30 минута са 3 минута загревања
 Уколико је пауза трајала више од 30 минута са 5 минута загревања
13. Крајња времена почетака мечева и прекид мечева
На турнирима Мини тениса мечеви не би требало да почињу после 19.00 часова.
14. Прављење распореда мечева
Прављење распореда мечева Round Robin такмичења, главног и утешног турнира
је у искључивој надлежности Врховног судије турнира а уз додатну консултацију
са директором турнира.
Уколико се играч не појави на свом мечу у року од 15 минута од тренутка када је
Врховни судија позвао играче тог меча да изађу на терен, сматра се да је тај играч
предао свој меч у корист противника.
Искључива је одговорност играча да буде присутан у клубу, прати распоред
играња и да изађе на свој меч када га судија прозове.
15. Одмор између мечева
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Такмичари имају право на одмор између два меча у трајању од 15-60 минута за
мечеве по групама, главног и утешног турнира.
16. Пауза за тоалет
У главном и утешном турниру зеленог нивоа играчи имају право на 1 одлазак у
тоалет на крају сета, само уз одобрење Асистента или Врховног судије меча.
Напуштање терена без дозволе повлачи могућу дисквалификацију играча.
Време дозвољено за одлазак у тоалет је разумно време.
17. Медицинска помоћ
За акутну повреду играч има право затражити медицинску помоћ у било ком
тренутку меча од званичног физиотерапеута/атлетског тренера турнира. За
хроничну повреду играч има право затражити медицинску помоћ само на
промени страна у Tie-breaku и у гему.
Трајање медицинске помоћи се рачуна од тренутка када физиотерапеут установи
какве је природе повреда и да ли ће је моћи третирати.
Време мери Врховни судија или његов асистент. Оно може бити продужено и то је
дискреционо право Врховног судије. Уколико физиотерапеут није у могућности
одмах доћи на терен или у клуб, играч има право да га чека или да му помоћ
пружи родитељ или пратеће лице.
Медицинска помоћ се дефинише као једна пауза од 3 минута.
Медицинска помоћ се може пружити на терену само уз присуство Врховног судије
или асистента.
Медицинска стања типа топлотни удар, вртоглавица, сунчаница, итд. се сматрају
истом повредом и играч за такву повреду може добити само једну медицинску
помоћ за време меча.
Грч не спада у повреде већ се сматра кондиционим стањем и може бити део
других медицинских стања.
18. Техничка организација такмичења
Куп Србије :


4 терена за обе конкуренције

Остали турнири :
Минималан број терена за организацију турнира у једној конкуренцији је:




2 терена за турнире са величином жреба 32
3 терена за турнире са величином жреба 48
4 терена за турнире са величином жреба 64
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Минималан број терена за организацију турнира у две конкуренције је:



4 терена за турнире са величином жреба 32 и 48
6 терена за турнире са величином жреба 64

Организатор је обавезан да обезбеди довољан број адекватних лопти за дати ниво
такмичења.
Такмичењем руководи, у смислу поштовања свих тениских правила као и Правила
ТСС, Врховни судија такмичења.
За техничку организацију такмичења надлежан је Директор турнира, о чему ће
детаљније бити објашњено у Правилнику о раду службених лица.
Тениски савез Србије има екслузивно право да изврши комерцијално брендирање
терена, у складу са Упутством ТСС за организацију такмичења од нарочитог
значаја.
Детаљније о техничкој организацији у Правилнику о организацији такмичења
ТСС.
19. Бодовање турнира и ранг листа
Турнири МИНИ ТЕНИС се не бодују већ сваки играч поседује свој РЕЈТИНГ.
20. Ступање на снагу

Сви Правилници ТСС које усвоји Управни одбор ТСС, а на предлог
Такмичарског одбора ТСС ступају на снагу даном објављивања на интернет
страници ТСС.
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Тел: 011/3121898

