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1.MOMČADSKA NATJECANJA
Momčadsko prvenstvo Hrvatske za veterane provodi se u tri stupnja ligaških
natjecanja:
Natjecanje u kojemu u istoj momčadi sudjeluju veterani više starosnih kategorija sa
jedinstvenom I i II Hrvatskom ligom koje imaju po 8 momčadi i regionalnim ligama
koje vode i organiziraju regije prema interesu i prijavama u pojedinim regijama
Utakmicu između dvije momčadi igraju igrači u 6 pojedinačnih susreta i 3 susreta
parova zadovoljavajući starosne i jakosne kriterije.
Momčadi za pojedinačne susrete i susrete parova sastavljaju se na slijedeći način:
U svakoj momčadi bi trebao igrati po 1 igrač iz svake kategorije od 35+ do 65+ kako
pojedinačno tako i u parovima, na način da igrač 35+ igra 1. ploču a igrač 60+ 6.
ploču
Igrač starije kategorije uvijek može zamijeniti igrača mlađe kategorije poštujući
kriterije godina i jakost na rang listi sukladno članku 11. ovog Pravilnika.
Sukladno tome u momčadi može nastupiti:
-

najviše
najviše
najviše
najviše
najviše
najviše

1
2
3
4
5
6

igrač
igrača
igrača
igrača
igrača
igrača

kategorije 35+
kategorije 40+
kategorije 45+
kategorije 50+
kategorije 55+
kategorije 60+

Za momčad se može prijaviti najmanje 7 a najviše 16 igrača koji moraju biti uredno
registrirani pri HTSV-a za tekuću natjecateljsku sezonu kao i za klub za koji
nastupaju.
2.STUPNJEVI NATJECANJA
Momčadsko prvenstvo Hrvatske za veterane provodi se u tri stupnja ligaških
natjecanja:
Prvi stupanj – I Hrvatska liga- 8 momčadi
Drugi stupanj – II Hrvatska liga- 8 momčadi
Treći stupanj – Regionalne lige-prema interesu pojedinih regija
Svrstavanje momčadi u navedena tri stupnja ligaških natjecanja izvršiti će se na se
na temelju prijava, ždrijebom.
3.UVJETI ZA ODRŽAVANJE LIGAŠKIH SUSRETA
Klub čija se momčad natječe u ligaškom natjecanju mora osigurati slijedeće uvjete
za odigravanje susreta u kojima nastupa kao domaćin:
- tri zemljana igrališta na otvorenom
- svlačionice sa sanitarnim čvorom
- telefon i faks
i to u okviru istog športskog centra.
•

Ukoliko se iz razloga više sile utakmica ne može održati na otvorenom, mora se
igrati u zatvorenom prostoru ali na istoj podlozi ako to klub domaćin osigura

4.TERMINI
Termini održavanja ligaških susreta određeni su Kalendarom natjecanja HTSV-a.
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5.PROVEDBA NATJECANJA
Provedba I. i II. Lige povjerava Voditelju lige kojeg imenuje i razrješuje UO HTSV-a.
Provedba Regionalnih liga u nadležnosti je Regionalnih teniskih saveza.
6.PRVA HRVATSKA LIGA
Prvu ligu čini osam momčadi.
Natjecanje se odvija jednokružno, sistemom svaki sa svakim u sedam kola. Svaka je
momčad tri ili četiri puta domaćin, odnosno gost. Domaćini susreta su momčadi koje
su prethodne godine, u prvom dijelu, bile gosti. Nova momčad u ligi zauzima mjesto
momčadi koja je ispala. Ako ima dvije ili više novih momčadi u ligi, ždrijebom se
određuje na koja mjesta dolaze nove momčadi.
Pobjednik osvaja naslov MOMČADSKI PRVAK HRVATSKE ZA VETERANE
Pretposljednja, sedma momčad prvog dijela, igra jedan susret, kao domaćin, protiv
drugoplasirane momčadi II. Hrvatske lige za mjesto u I. Hrvatskoj ligi.
Posljednja momčad ispada iz I. lige u II. ligu.
U Prvoj Hrvatskoj ligi može igrati samo jedna momčad istog kluba. U slučaju da
mjesto u Prvoj ligi izbore dvije momčadi istog kluba, druga momčad ostaje u Drugoj
ligi, a na njeno mjesto dolazi slijedeća momčad po odredbama za popunjavanje lige.
7. DRUGA HRVATSKA LIGA
Drugu Hrvatsku ligu čini 8 momčadi.
Natjecanje se odvija jednokružno, sistemom svaki sa svakim u sedam kola. Svaka je
momčad tri ili četiri puta domaćin, odnosno gost. Domaćini susreta su momčadi koje
su prethodne godine, u prvom dijelu, bile gosti. Nova momčad u ligi zauzima mjesto
momčadi koja je ispala. Ako ima dvije ili više novih momčadi u ligi, ždrijebom se
određuje na koja mjesta dolaze nove momčadi.
Pobjednik osvaja naslov MOMČADSKI PRVAK DRUGE HRVATSKE LIGE ZA
VETERANE i ulazi u I. Hrvatsku ligu u narednoj sezoni.
Drugoplasirani igra jedan susret, kao gost, protiv pretposljednje (sedme) momčadi I.
lige, za mjesto u I. ligi.
Pretposljednja, 7 momčad
II. lige igra jedan susret, kao domaćin, protiv
drugoplasirane momčadi Kvalifikacija za ulazak u II. ligu, za mjesto u II. ligi.
Osmo plasirana momčad II. Hrvatske lige ispada u regionalnu ligu.
U Drugoj ligi može igrati samo jedna momčad istog kluba. U slučaju da mjesto u
Drugoj ligi izbore dvije ili više momčadi istog kluba, druga ili treća momčad odlaze u
regionalnu ligu, a na njihova mjesta dolaze momčadi po odredbama za popunjavanje
Druge lige.
8. REGIONALNE LIGE
Regionalne lige igraju se u regijama koje same iskažu interes i organiziraju
regionalno ligaško natjecanje.
Organizatori regionalnih liga dužni su prijaviti sastav natjecanja u svojoj regiji i želju
za sudjelovanjem u kvalifikacijama za popunu 2. Lige.
Pobjednici regionalnih liga stječu pravo nastupa na Kvalifikacijama za ulazak u II.
Hrvatsku ligu. Broj momčadi iz svake regije koje će nastupiti na Kvalifikacijskom
turniru odrediti će UO HTSV-a.
Kvalifikacije se igraju kao turnir na ispadanje prema pravilima iz ovog pravilnika.
Pobjednik turnira ulazi u II. Hrvatsku ligu.
Drugoplasirana momčad turnira igra, kao gost, protiv pretposljednje (sedme)
momčadi II. lige susret za mjesto u II. ligi.
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Ako momčad izbori pravo pa odustane od nastupa na Kvalifikacijama
Hrvatsku ligu, na njezino mjesto može doći druga momčad iz regije.

za

II.

9. POTVRDA SUDJELOVANJA
Klubovi potvrđuju,najkasnije do 1.ožujka,nastup momčadi u ligaškom natjecanju za
tekuću sezonu.
Momčadi koje odustanu od sudjelovanja u ligi za koju su izborile pravo nastupa mogu
nastupati u regionalnoj ligi. Ako momčad, koja potvrdi sudjelovanje, odustane nakon
roka te sezone, ima pravo igrati u regionalnoj ligi, ali nema pravo igranja u
Kvalifikacijama za II. Hrvatsku ligu.
Upražnjena mjesta u ligama popunjavaju se prema slijedećem pravilu:
•
•

poraženi u susretu za ostanak u Ligi,
prema redoslijedu u prošloj sezoni,odnosno na Kvalifikacijama za II. Hrvatsku
ligu.

10. REGISTRACIJA
Igrač se registrira pri HTSV-a pisanim osobnim izjašnjavanjem za koji klub želi igrati
sukladno pravilniku o registraciji.
Svi igrači koji žele nastupiti u momčadskom natjecanju moraju biti registrirani za
klub koji ih prijavljuje za nastup, i registrirani u HTSV-a za tekuću natjecateljsku
sezonu. Tijekom jedne natjecateljske sezone natjecatelji ne mogu nastupati u
veteranskim momčadskim natjecanjima u Hrvatskoj za 2 različita kluba i mogu se
natjecati isključivo samo u jednoj ligi I, II Hrvatskoj ili Regionalnoj ligi.
11. POIMENIČNA PRIJAVA IGRAČA U MOMČADI PO JAKOSTI
Redoslijed igrača treba biti postavljen po slijedećim kriterijima:
Za poredak se uzima zadnja službena rang lista HTSV-a, koja prethodi poimeničnoj
prijavi igrača za momčadsko natjecanje,
Igrači se postavljaju po jakosti od najjačega prema slabijima po slijedećim kriterijima
1. Rang lista i dobna skupina
Rang lista

+35

Nerangirani

+35

Rang lista

+40

Nerangirani

+40

Rang lista

+45

Nerangirani

+45

Rang lista

+50

Nerangirani

+50

Rang lista

+55

Nerangirani

+55

Rang lista

+60

Nerangirani

+60

najjači igrači, igraju I. ploču
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Nerangirani igrač mlađe dobne skupine uzima se uvijek kao jači od rangiranog ili ne
rangiranog igrača starije dobne skupine
•
•

•
•

igrači međunarodnog razreda su posebno rangirani od UO HTSV-a, i nalaze se
ispred svih rangiranih igrača u toj dobnoj skupini
Kad igrač prve godine prelazi iz mlađe kategorije u stariju on prenosi svoje
bodove iz mlađe kategorije u stariju kategoriju i svrstava se prema broju tih
bodova na rang listu starije kategorije

ukoliko u prijavi ima više ne rangiranih igrača iste kategorije, kapetan
momčadi određuje njihov odnos i u prijavi ih postavlja po jakosti kako on
odredi ali se njihov međusobni odnos ne može mijenjati do kraja lige.
redoslijed igrača u prijavi na početku natjecanja obavezan je za cijelo vrijeme
trajanja natjecanja bez obzira na eventualne promjene na rang listama koje
kasnije izađu.

12. KOORDINATOR NATJECANJA
Koordinator je osoba koja uz suradnju sa UO HTSV i NO Lige provodi natjecanja Prve
i Druge lige. Koordinatora određuje i razrješuje UO HTSV. Regionalne lige vode
koordinatori koje odrede Regionalni savezi i potvrdi UO HTSV-a. Koordinator ne može
biti Vrhovni sudac.
Koordinator ima slijedeće dužnosti :
- obavještava momčadi o rokovima za prijavu i održavanje natjecanja
- provjerava registracije, jakost igrača te redoslijed u prijavi za momčadsko
natjecanje i o tome obavještava sve zainteresirane (klubove, kapetane suce,
HTSV i druge)
- radi raspored natjecanja
- provodi i sve druge poslove vezane uz momčadsko natjecanje za koje ga
zaduži UO HTSV-a.
13. RASPORED NATJECANJA
Donosi ga koordinator natjecanja poštujući slijedeća pravila:
•
•

ravnomjeran broj utakmica kao domaćin i kao gost
pravilo Davis-Cup-a, momčad koja je u prijašnjoj utakmici tih momčadi bila
domaćin sada je gost.

14. PRIJAVA MOMČADI PRED UTAKMICU
Momčad može nastupiti s najmanje 4 igrača.
•
•
•

•

u trenutku prijave najkasnije 15 minuta prije početka utakmice moraju biti
nazočni svi igrači, ne može se prijaviti igrač koji trenutno nije nazočan bez
obzira što kapetan tvrdi da će doći.
kapetan predaje pismenu prijavu vrhovnom sucu onih igrača koji će
nastupiti poštujući jakosni redoslijed iz momčadske prijave.
ukoliko momčad nastupa sa manjim brojem igrača od propisanog oni uvijek
nastupaju na prvim pločama a bez borbe se predaju zadnje ploče.(na primjer
,momčad nastupa sa 4 igrača, oni uvijek igraju na prve 4 ploče, a ostale se
predaju bez borbe.)
u slučaju prijave igrača suprotno pravilima sudac ispravlja pogrešku i
ostavlja iste igrače ali s novim redoslijedom u skladu s pravilima,
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•

ukoliko se svi susreti pojedinaca ne igraju istovremeno igra se prema prijavi
2., 4., 6. ploča pa onda 1., 3., 5., ploča, a raspored po igralištima određuje
domaćin i o tome obavještava vrhovnog suca.

Početak utakmica:
Sve utakmice počinju u 10 sati
15. SUSRETI PAROVA U UTAKMICI
Susreti parova igraju se bez obzira na trenutni rezultat utakmice
•

•

•
•
•

i u susretima parova trebao bi igrati po 1 igrač iz svake starosne kategorije od
35+ do 60+, s tim da isto kao i u pojedinačnim susretima igrač starije
kategorije može zamijeniti igrača mlađe kategorije sukladno članku 11 ovog
pravilnika
jakost para se određuje na taj način da se igračima prijavljenim za susrete
parova koji su poredani prema jakosti pridodaju koeficijenti od 1 do 6 za 6
igrača ,ili od 1 do 4 za 4 igrača, i par je to jači što je zbroj koeficijenta para
manji. Ako je zbroj koeficijenata 2 ili više parova jednak kapetan odlučuje
koji će par igrati koju ploču.
u paru mogu nastupiti i igrači koji nisu igrali pojedinačne susrete.
u slučaju prijave igrača za susrete parova suprotno pravilima sudac ispravlja
pogrešku i ostavlja iste igrače ali s novim redoslijedom parova u skladu s
pravilima
igre parova prijavljuju se 15 minuta prije početka, a igraju se u pravilu 1 sat
nakon završetka pojedinačnih susreta ukoliko se kapetani i vrhovni sudac ne
dogovore drugačije.

16. POBJEDE I BODOVANJE
Svi susreti se igraju na 2 dobivena seta uz primjenu pravila tie-break-a u svakom.
Ukoliko je rezultat 1:1 u setovima umjesto 3. seta igra se veliki tie-break do 10 uz
najmanje 2 boda razlike u tie-break-u
Ukupni pobjednik u utakmici je momčad koja postigne natpolovičan broj pobjeda u
svih 9 susreta pojedinaca i parova.
Ukoliko obje momčadi nastupaju sa po 4 igrača, u slučaju rezultata 3 : 3 pobjednik
je :
• momčad koja je osvojila više setova, veliki tie-break se računa kao set, ako je
to isto onda
• momčad koja je osvojila više gemova, veliki tie-break se ne računa, ako je i
to isto onda
• momčad koja je dobila prvi par po jakosti
• pobjednička momčad dobiva 2 boda
17.MOMČADSKI POREDAK I TABLICA LIGE
Voditelj natjecanja vodi tablicu lige u kojoj se za svaku momčadsku pobjedu dobivaju
bodovi u zavisnosti od konačnog rezultata po slijedećem modelu
•
•
•
•

3
2
1
0

boda za tablicu–pobjeda od 5 i više susreta razlike 9/0, 8/1,7/2,7/0,6/0,6/1
boda za tablicu–pobjeda od 4 i manje susreta razlike, 6/3, 5/4, 5/1,4/2,
bod za tablicu–poraz od 4 i manje susreta razlike,
bodova za tablicu–poraz od 5 i više susreta razlike,
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Nakon svakog odigranog kola objavljuje se tablica lige, tako da klubovi budu svrstani
po broju osvojenih bodova.
Ako dvije ili više momčadi imaju jednak broj bodova, njihov plasman određuje se
tako da bolji plasman ostvaruje momčad koja:
•
•
•

ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući sve odigrane
utakmice,a ako to nije moguće momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući sve odigrane
utakmice, a ako to nije moguće momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih gemova računajući sve odigrane
Utakmice

Ako nakon završetka lige dvije ili više momčadi imaju jednak broj bodova, njihov
plasman određuje se tako da bolji plasman ostvaruje momčad koja:
•
•
•
•
•
•
•

ima više bodova računajući samo međusobne utakmice,a ako to nije moguće
momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući samo međusobne
utakmice, a ako to nije moguće momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući samo međusobne
utakmice, a ako to nije moguće momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih susreta računajući sve odigrane
utakmice, a ako to nije moguće momčad koja:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih setova računajući sve odigrane
susrete, a ako to nije moguće:
ima veću razliku dobivenih i izgubljenih gemova računajući sve odigrane
utakmice, veliki tie-break se ne računa kod obračuna bodova
odlučuje ždrijeb

KONAČNI POREDAK U 2011 GODINI
•
•
•
•

•

obzirom da se u 2011 godini igra I liga u 2 grupe izvučene ždrijebom konačni
poredak i prvak Hrvatske te sastavi I i II lige određuju se na slijedeći način:
u godini 2012 I ligu čine po 4 prvoplasirane momčadi iz svake grupe a II ligu po
četiri momčadi plasirane od 5-8 mjesta iz svake grupe
za 1. mjesto igraju po 2 prvoplasirane momčadi iz svake grupe tako da se
odigraju još 2 utakmice sa momčadima sa kojima se nije igralo, a za konačni
plasman se računa i utakmica koja se igrala između tih momčadi u grupi.
utakmice se igraju slijedećim rasporedom:
1. kolo prvoplasirani iz jedne grupe sa drugoplasiranim iz druge grupe
2. kolo prvoplasirani iz grupa međusobno, drugoplasirani iz grupa
Međusobno
nakon odigranih svih utakmica poredak se određuje prema pravilima iz članka 17
ovog pravilnika.

18. BODOVANJE ZA POJEDINAČNU RANG LISTU HTSV
Nastupi za momčad kluba boduju se za pojedinačnu rang listu HTSV a broj bodova
ovisi o broju nastupa i broju pojedinačnih pobjeda te rangu natjecanja.
Za rang listu se uzimaju nastupi za momčad u I i II Hrvatskoj ligi te za kvalifikacije
za II Hrvatsku ligu po slijedećim pravilima:
•
•

I liga pobjeda 16 bodova, poraz 6 bodova
II liga pobjeda 10 bodova, poraz 4 bodova
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•

Kvalifikacije za II ligu pobjeda 8 bodova, poraz 3 boda

Zbrojeni bodovi iz svih nastupa u ligi računaju se kao jedan turnir
19. PREDAJA UTAKMICE
Ukoliko momčad u ligaškom natjecanju preda utakmicu bez borbe, bilo zbog toga što
ne dođe ili dođe s manjim brojem igrača od onoga koji omogućava teoretske izglede
na pobjedu gubi utakmicu sa nulom uz 2 negativna boda a u ponovljenom slučaju se
izbacuje iz lige i njeni se rezultati brišu.
20. PREKID UTAKMICE
Utakmica se može prekinuti samo u slučaju "više sile" i uz dogovor kapetana
momčadi, vrhovnog suca i voditelja lige
•
•

nastavak utakmice mora se odigrati najkasnije do početka slijedećeg kola
momčadskog natjecanja.
Utakmica se nastavlja u istom sastavu koji je prijavljen prije početka
utakmice i pri rezultatu koji je postignut do prekida. Ukoliko neki od
prijavljenih igrača ne može nastupiti momčad gubi taj susret bez borbe.

21. KAPETAN MOMČADI
Zastupa svoju momčad, prijavljuje igrače za nastup i potpisuje zapisnik
•
•

ima pravo davati savjete svojim igračima za vrijeme promjene strana,
ako sam igra mora imenovati svoga zamjenika i pomoćnike koji također
mogu davati savjete kod promjene strana ali na klupi uz kapetana može
sjediti najviše 1 takav pomoćnik.

22. VRHOVNI SUDAC
Vrhovnog suca određuje Zbor teniskih sudaca, ili u suglasnosti sa UO HTSV-a,
koordinator lige, vodeći pri tome računa da sudac bude isključivo iz mjesta odigravanja
utakmice kako bi troškovi suca što manji. Sudac je obvezan biti nazočan svakoj
momčadskoj utakmici. Vrhovni sudac ne može biti koordinator lige.
Sudac mora imati adekvatnu opremu kako bi mogao voditi susrete, a i biti u mogućnosti
da rezultate i Zapisnik odmah po završetku susreta elektronskom poštom dostavi u HTSV
na adresu htsv@htsv.hr i adresu koordinatora natjecanja mladtom@gmail.com

•
•
•

ukoliko sudac ne dođe na utakmicu mijenja ga osoba sa položenim sudačkim
ispitom ako se tako kapetani dogovore.
ukoliko se oko toga ne postigne dogovor mijenja ga bez obzira na to ima li ili
nema sudački ispit kapetan gostujuće momčadi.
provjerava osobnu iskaznicu ili putovnice, prijavljenih igrača

23. LOPTE
Službene lopte za sve
određuje i osigurava
osiguravaju Regionalni
Za utakmice Prve lige
susretu.

susrete u Prvoj i Drugoj ligi, te Kvalifikacijama za 2. Ligu,
HTSV-a. Lopte za susrete Regionalnih liga određuju i
savezi ili klubovi.
osigurava se s najmanje 2 nove službene lopte HTSV-a po
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Za utakmice Druge lige i Kvalifikacija za ulazak u 2. Ligu osigurava se 2 nove
službene lopte HTSV-a po susretu.
Za utakmice u Regionalnim ligama osigurava se 2 nove lopte po susretu.
24. NADZORNI ODBOR LIGE
Nadzorni odbor lige najviše je tijelo Lige i čine ga tri člana i Voditelj Lige. Članove
Nadzornog odbora lige bira i razrješuje UO HTSV-a.
Nadzorni odbor rješava žalbe u drugom stupnju. Odluke donosi većinom glasova.
Voditelj Lige nema pravo glasa u donošenju odluka o žalbi.
25. ŽALBE
Argumentirana Žalba, popraćena dodatnim dokazima i pisanim izjavama, podnosi se
u pisanom obliku najkasnije u roku 48 sati nakon završetka utakmice, Predsjedniku
NO Lige, koji je rješava u prvom stupnju.
•
•

nezadovoljni odlukom NO natjecanja mogu se u II. stupnju žaliti u roku od
24 sati od zaprimanja odluke NO natjecanja, UO HTSV, čija odluka u tom
slučaju postaje konačna.
cijeli žalbeni postupak mora biti okončan najkasnije do početka narednog
kruga momčadskog natjecanja

26. TROŠKOVI LIGE
Svaka momčad snosi svoje troškove puta i boravka.
Troškove Vrhovnog suca (samo sudačke takse, sudac je iz mjesta odigravanja
utakmica), snose zajednički obje momčadi u istim iznosima.
Visinu sudačkih taksi određuje UO HTSV-a.
Troškove sportskih i drugih nagrada snosi HTSV-a.
Visinu kotizacije koju klubovi trebaju platiti HTSV-a za natjecanje u ligama, svojom
odlukom određuje UO HTSV-a.
27. ZAVRŠNE ODREDBE
Pravo tumačenja ovog pravilnika ima UO HTSV-a.
Za sve ostale odredbe primjenjuju se Pravilnici o teniskim natjecanjima HTSV-a.
Promjene u Pravilniku donosi UO HTSV-a.
Promjene u sustavu natjecanja moraju biti usvojene prije početka natjecanja u
sezoni nakon koje stupaju na snagu.
Pravilnik se primjenjuje danom donošenja na sjednici UO HTSV-a.

UPRAVNI ODBOR
HRVATSKI TENISKI SAVEZ VETERANA
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