ПРАВИЛНИК О ПОЈЕДИНАЧНИМ ТЕНИСКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Бања Лука, јануар 2014.

На основу члана 40. Статута Тениског савеза Републике Српске, Стручни одбор на својој
имејл сједници од 30.01.2014. године доноси

ПРАВИЛНИК О ПОЈЕДИНАЧНИМ ТЕНИСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
ТЕНИСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник садржи основе за израду пропозиција, и услове за организацију такмичења,
као и обавезе свих учесника.
Члан 2.
За међународна такмичења која се одржавају у РС важе правила и прописи ВТА (WТА),
АТП (ATP), ИТФ-а (ITF) и ТЕ.
Члан 3.
Правилник се примјењују на тениска такмичења из Календара ТС РС

II КАТЕГОРИЈЕ И ДИСЦИПЛИНЕ
Члан 4.
Такмичење се организује у сљедећим категоријама:
 До 10 година
 До 12 година
 До 14 година
 До 16 година
 До 18 година
 Сениори-сениорке
 Ветерани +30
 Ветерани +40
 Ветерани +50
Члан 5.
ОБАВЕЗНЕ ДИСЦИПЛИНЕ
На свим турнирима из календара свих Савеза играју се мушки и женски синглови. На
свим државним првенствима (осим дворанских) и турнирима 1. и 2. категорије обавезно се
играју мушки и женски парови у старосној доби изнад 12 година.
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Члан 6.
КОТИЗАЦИЈА
Организатор турнира уплаћује ТСРС-у котизацију за организацију турнира. Износ
котизације и износ пријавнине за сваку такмичарску сезону одређује Управни одбор ТСРС.

Члан 7.
ТРАЈАЊЕ ТУРНИРА
Сви турнири трају до 3 дана.
Државна првенства и сви остали турнири почињу суботом.
Државна дворанска првенства могу почети и другим данима.

III ПРАВО УЧЕШЋА
Члан 8.
На свим такмичењима право учешћа имају само регистровани играчи чланови клубова
регистрованих у ТСРС.
Наплата чланарина за такмичаре треба да се заврши до 1. априла у организацији сваког
клуба за своје такмичаре. Након тога остаје могућност уплате играча судији турнира лично
прије почетка самог турнира. Без те уплате неће се моћи учестовати на турниру. Клуб је дужан
Савезу доставити списак играча који су обавили љекарски преглед до 1 априла.
Члан 9.
Такмичари, држављани РС који живе у иностранству имају право учешћа на
Првенствима РС.
Члан 10.
Такмичари, страни држављани, без обавезе регистрације у ТСРС, имају право учешћа
на свим отвореним првенствима, осим на Првенствима РС
Члан 11.
Право учествовања на турнирима по старосним категоријама имају:
- ветерани +30, ветерани +40 и ветерани +50 ако у тој години пуне 30, односно 40 година,
односно 50 година;
- сениори-ке без старосног ограничења;
- јуниори-ке до 18 година који у тој години навршавају 18 година и млађи;
- јуниори-ке до 16 година, који у тој години навршавају 16 година и млађи;
- јуниори-ке до 14 година, који у тој години навршавају 14 година и млађи;
- јуниори-ке до 12 година, који у тој години навршавају 12 година и млађи;
- дјечаци-це до 10 година, који у тој години навршавају 10 година и млађи.
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Такмичари могу играти и једну старију старосну категорију. Двије старосне категорије могу
играти само такмичари рангирани од 1-ог до 8-ог мјеста у својој старосној категорији.
Члан 12.
На такмичењима са више старосних категорија (када се играју паралелно) играч може
наступити само у једној старосној категорији.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА
Члан 13.
Стручни одбор ТСРС сваке године до 01.11. расписује конкурс за организацију
тениских такмичења за наредну такмичарску сезону. Конкурс је отворен до 01.12. У року од
15 дана од затварања конкурса. Такмичарска комисија доставља Стручном одбору ТСРС на
усвајање приједлог календара и организатора такмичења. Претходно Стручни одбор прави
план организације турнира којим је дефинисан број тунира за поједине категорије турнира.
Члан 14.
Организатор Првенстава РС и Мастерс турнира је ТСРС. Организатори осталих
тениских такмичења могу бити само лиценцирани тениски клубови, који немају неизмирених
финансијских обавеза према ТСРС.
Члан 15.
Категорија турнира се утврђује унапријед приликом израде календара такмичења за ту
годину.
Члан 16.
Услови за организацију Првенстава РС:
• минимално 4 терена за категорије 10, 12 и 14 година, односно 3 терена за остале
категорије на отвореном на једној локацији са једнаком подлогом, односно минимално 3
терена у дворани за дворанска првенства;
• ПЦ рачунар, принтер, и конекцију на интернет;
• свлачионице, посебно мушке посебно женске, са свим потребним садржајима (тушеви,
тоалети);
• довољан број особа за одржавање и оспособљавање терена;
• довољан број лоптица у складу са одредбама овог Правилника;
• љекарска служба;
• довољан број судија у складу са одредбама овог Правилника;
• слободан простор уз обје стране игралишта за рекламни банер спонзора ТСРС;
• банер на улазу у клуб са ознаком ТСРС;
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• лого ТСРС и спонзора ТСРС на свим рекламним материјалима;
• банер са ознаком ТСРС и спонзорима на прес конференцијама.
Дворана или покривени терени у којима се одржавају дворанска првенства морају имати
прописану величину, расвјета мора бити у складу са техничким условима, а минимална
температура не смје бити нижа од 13оC. Турнир може добити 1. категорију само под условом
да је у протеклој години на истом турниру наступило најмање 10 играча од 30 најбоље
рангираних у том тренутку.
Организатори који организују првенства РС морају испунити следеће услове:
 Пехари за обје конкуренције (8 комада);
 Спортске награде за I, II, III и IV мјесто у обје конкуренције (само на првенствима РС
уколико исте обезбједи ТС РС);
 Сваки учесник турнира мора добити мајицу;
 У случају неиспуњавању услова организатор ће бити кажњен недодјељивањем
организације турнира 1. категорије у идућој сезони;
 За играње дубла побједници морају добити пехар.








Члан 17.
Услови за организацију турнира II категорије:
Минимално 4 терена на отвореном на једној локацији.
ПЦ рачунар, принтер и конекцију на интернет;
довољан број особа за одржавање и оспособљавање терена;
довољан број лоптица у складу са одредбама овог Правилника;
довољан број судија у складу са одредбама овог Правилника;
банер на улазу у клуб са ознаком ТСРС.

Клубови који организују II категорију турнира морају испунити сљедеће услове:
 Пехари за обје конкуренције – 8 комада;
 Сваки учесник турнира мора добити мајицу;
 Спортске награде за I, II, III и IV мјесто у обје конкуренције.
Услови за организацију турнира III. категорије:
 минимално 4 терена на отвореном на једној локацији или 4 терена на двије локације
удаљене максимално 10 km, са једнаком подлогом,
 медаље за обје конкуренције: - 8 комада
 сваки учесник добија мајицу
Услови за организацију турнира IV. категорије:
 минимално 2 терена на отвореном на једној локацији
 медаље за обје конкуренције: - 8 комада.
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Члан 18.
У јуниорским категоријама нису дозвољене новчане награде.
Члан 19.
Организатор у вези са информисањем јавности о одржавању турнира је у обавези да:
 два дана прије почетка турнира организује конференцију за штампу или изда
саопштење за јавност;
 медијима у току турнира и одмах након завршетка турнира доставља информацију о
резултатима.
Члан 20.
Врховни судија одмах након завршетка турнира у ТСРС доставља резултате са турнира
на за то прописаним обрасцима, и у електронском облику. У складу са могућностима
доставити и фотографије побједника.
Организатор је дужан да у року од 2 дана од завршетка турнира у ТСРС достави
комплетан извјештај о организацији турнира на за то прописаним обрасцима.
Члан 21.
Сви турнири из календара се играју са одобреним лоптицама ТСРС које осигурава
организатор такмичења.
У категоријама изнад 14 година организатор је дужан осигурати за сваки меч главног
турнира по двије (2) нове лоптице. Евентуални трећи сет се игра са новим лоптицама.
Турнири до 10 година се играју лоптицама из програма Плеј и Стеј за ту узрасну
категорију.

V ИНФОРМАЦИЈА О ТАКМИЧЕЊУ (FACT SHEET)
Члан 22.
Организатор је дужан најкасније 14 дана прије почетка такмичења у канцеларије ТСРС
послати информацију о такмичењу са пропозицијама (Fact sheet).
Fact sheet се објављује на званичном wеб порталу ТСРС.
Клуб који отказује организацију турнира треба да обавијести ТСРС 10 дана раније.
Клуб који не откаже на вријеме биће кажњен са 100 КМ.
Члан 23.
Информација о такмичењу мора садржавати све битне податке за учеснике турнира:
• име, број телефона и телефакса, адресу електронске поште (email) организатора
турнира;
• мјесто и вријеме одржавања турнира;
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•
•
•
•
•
•
•

вријеме уписивања;
подлога;
службена лоптица;
званични хотел са цијенама;
наградни фонд;
име врховног судије;
име директора турнира.

Члан 24.
Информацијом о такмичењу морају се обавјестити учесници турнира о ТВ преносу,
обавезама у погледу конференција за штампу и другим обавезама као што су: свечано
отварање, проглашење побједника и додјела награда, коктели за играче и слично.
Члан 25.
Организатор такмичења је обавезан да у информацији о такмичењу нагласи да се
мечеви играју и под вјештачким освјетљењем (ако је тако). Пријављени играчи су дужни
играти под вјештачким освјетљењем без обзира на љекарска увјерења.

VI ПРИЈАВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
Члан 26.
Пријаве за учешће играча на такмичењу се обављају путем онлајн сервиса. Пријаву
подноси играч лично.
Посљедњи рок за пријаву је:
 за Првенства РС и Мастерс турнир уторак у седмици у коме се игра турнир до 12,00
сати,
 за турнире 2, 3, 4 категорије четвртак у седмици у коме се игра турнир до 12 сати.
Посљедњи рок за одјаву играча је 1 дан прије почетка главног турнира до 12 сати. Након
тог рока, играч може отказати наступ само уз љекарску потврду. У случају неоправданог
недоласка играч ће бити кажњен одузимањем бодова у складу са Правилником о рангирању
ТСРС.
Право наступа на турниру имају само играчи који су уредно пријављени онлајн (on-line)
сервисима.
Играч који не буде пријављен путем онлајн сервиса може учествовати на турниру
али ће му бити одузето 50% бодова освојених на том турниру.
Играч који није пријављен у онлајн базу података НЕ МОЖЕ учествовати на
турниру.
Да би се играч нашао на ранг листи ТСРС мора да испуни следеће услове:
 мора да плати чланарину према ТСРС,
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мора да одигра минимум један меч у било којој турнирској категорији,
мора имати љекарско увјерење које доставља клубу на увид.

Члан 27.
Одмах након закључивања пријава за турнир, сачињава се листа пријављених играча и
објављује се на wеб порталу ТСРС.
Играчи који се налазе на листи алтернативе имају право насупа у случају недоласка
некога од пријављених играча. Приликом пријављивања играча на турнир право пријаве имају
и играчи који се нису електронски пријавили. Од листе алтернативе и накнадно пријављених
играча сачињава се листа према ранг лист и предност има боље рангирани такмичар.
У случају неоправданог недоласка пријављеног играча на турнир, исти ће бити кажњен
износом бодова које би добио побједом у првом колу истог турнира.
Члан 28.
Пријаву за наступ у игри парова играчи обављају уписом у листу играча за парове код
врховног судије првог дана главног турнира до рока који одреди организатор у договору с
врховним судијом.
Довољно је да један од играча особно упише себе и свог партнера.
Дублови се играју на турнирима само 1. и 2. категорије.
VII ПРИЈАВНИНА
Члан 29.
Пријавнина за учешће на турниру се уплаћује организатору прије жријебања у готовом
или уз потврду о извршеној уплати на жиро рачун организатора.
Члан 30.
Организатор није обавезан вратити износ извршених уплата за играче који су се
пријавили, а не учествују на турниру, осим ако су се на вријеме одјавили.
Члан 31.
За игру парова пријавнина се не наплаћује.

VIII КАТЕГОРИЗАЦИЈА И БРОЈ УЧЕСНИКА ТУРНИРА
Члан 32.
У нулту категорију турнира спадају турнири из календара ВТА (WТА), АТП (ATP),
ИТФ-а (ITF) и ТЕ које организују клубови. Такође, у нулту категорију спада и турнир до 10
година „Куп нада“ у организацији ТК “Меч бол” из Бање Луке.
Првенства ТСРС односно, позивна првенства за репрезентације се играју на костур од
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32 играча о чему одлуку доноси организатор турнира, а потврђује је Такмичарска комисија.
Годишње се одигравају два првенства ТСРС за све узрасте, једно зимско и једно љетно.
Зимска и љетна првенства ТСРС, се играју на костур од 32 играча. Број играча у
квалификацијама је 32 играча.
Турнири II категорије, играју се на костур од 32 или 48 играча о чему одлуку доноси
организатор турнира, а потврђује је Такмичарска комисија. Број играча у квалификацијама је
32 играча. Уколико процијени да је интерес за турнир велики, организатор турнира може
предвидјети да се играју квалификације. Квалификације се играју један дан прије почетка
главног турнира. Зимска првенства се играју на костур од 32 играча. Број играча у
квалификацијама није ограничен.
Квалификације почињу један дан прије почетка главног турнира. Упражњена мјеста у главном
турниру због недоласка се попуњавају жријеб од губитника у посљедњем колу квалификација
(LL-Lucky Looser).
На турнирима нема преткола.
Турнири III категорије се играју на костур 16, 24, 32 и 48. Уколико се процјени да је
интерес за турнир велики, организатор турнира може предвидјети да се играју квалификације.
Турнири IV категорије се играју на костур 16. Уколико се процјени да је интерес за
турнир велики, организатор турнира може предвиједити да се играју квалификације. Костур
квалификација је 16 играча.
Уколико се на турниру играју квалификације, костур ће бити креиран према сљедећој табели:
Величина костура
16
24
32
48
Директно улази у главни турнир према Ранг листи ТСРС
11
16
22
32
Позивнице (Wild cards) – организатор
1
2
2
4
Квалификације
4
6
8
12
Потребан број терена
2
3
4
6

Члан 33.
У категорији до 12 година губитници из првог кола играју утјешни турнир по куп
систему, осим на зимскиим првенствима.
Члан 34.
Минималан број учесника за одржавање турнира је 8 играча, а у конкуренцији парова 8
парова.
Ако у категоријама до 16 и до 18 година нема 8 пријављених играча турнир се игра по Раунд
Робин систему (РР).
Минимални број играча је 4, а максимални 7.
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Четири играча=једна група
Пет играча=једна група
Шест играча= двије групе по 3 играча
Седам играча=једна група од 3 ограча и једна група од 4 играча
Носиоци група се постављају по ранг листи ТСРС-a.
Други носиоц у групип се постављаа по ранг листи ТСРС-а и то жријебом у коју ће групу ићи.
Остали се играчи жријебом одређују у коју ће групу ићи.
Ако су двије групе први у групи играју финале.
Распоред иргања по групама је сљедећи:
Група са 3 играча:
1 Коло 1-3
2 Коло 2-3
3 Коло 1-2
Група са 4 играча:
1 Коло 1-4 2-3
2 Коло 1-2 3-4
3 Коло 1-3 2-4
Група са 5 играча:
1 Коло 1-2 3-4 5 слободан
2 Коло 5-1 2-3 4 слободан
3 Коло 4-1 5-2 3 слободан
4 Коло 1-3 4-5 2 слободан
5 Коло 2-4 3-5 1 слободан
Побједник групе је онај играч који има навјише побједа. У случају истог броја побједа гледа се
међусобни сусрет.
У случају да два или три играча имају исти број побједа гледа се који је играч освојио више
сетова, а ако је и број сетова исти гледа се који је играч освоји већи број гемова.
Играч добија 25 бодова за побједу, а поражени добија 10 бодова.
Када се игра РР клуб организатор дужан је да обезбједи медаље за првака групе.
Ако су двије групе побједници група играју финале, а клуб организатор дужан је да обзбједи
медаље за финалисте турнира.

Члан 35.
На крају такмичарске сезоне се играју Мастерс турнири на којима учествује 8 најбоље
рангираних играча у свакој категорији.
Начин играња и постављања носилац је следећи:
 Први и други на ранг листи иду на број 1 и 8,
 Трећи и четврти на ранг листи се жребају и иду на број 4 и 5,
 Остали играчи попуњавају костур одозго према доле,
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Игра се контра костур,
Исти број бодова за мастерс и остале турнире предност има онај што је одиграо
мање турнира (за бирање носилаца), затим и број одиграних турнира 1. категорије и
број бодова освојених на истим, затим и број одиграних турнира 2. категорије и
број бодова освојених на истим,
Бодови освојени на Мастерс турнирима улазе на ранг листе као бонус бодови.

Играчи који учествују на Мастерсу дужни су одиграти све мечеве на турниру. Уколико
играч напусти Мастерс прије одиграних свих својих мечева казнит ће се одузимањем бодова
освојених на Мастерсу.

IX УПИСИВАЊЕ (SIGN IN)
Члан 36.
На свим турнирима врши се уписивање играча. Играчи се уписују у присуству
Врховног судије. Само играч који се лично упише биће жријебан. Дозвољава се Врховном
судији да, у изузетним случајевима, по властитој процјени, може уписати играча тренутно
спријеченог да изврши упис. Уписивање играча се обавља први дан турнира и то у мушкој
конкуренцији од 9 до 9,30 сати, а у женској конкуренцији од 10,30 до 11,00 сати.
Жријеб се, гдје је то могуће, изводи електронски помоћу програма и онлајн базе
података. Руководилац такмичења из календара ТСРС може дати могућност Врховном судији
турнира да обави жријеб дан прије почетка турнира, као и да дан раније објави распоред
играња са сатницом да би се олакшао долазак на турнир такмичарима који станују ван мјеста
играња турнира. У том случају, играчи су дужни пријавити се и уплатити котизацију за турнир
најмање пола сата прије термина који је заказан за почетак њиховог меча.

X ОДИГРАВАЊЕ МЕЧЕВА
Члан 37.
Сви сингл мечеви главних турнира и квалификација се играју у 2 добијена сета, уз
примјену правила Тај брек (Tie break). Мечеви код ветерана +30 се играју на два добијена сета,
с тим да се умјесто трећег сета игра продужени тие-бреак до 10 освојених поена. Код ветерана
+40 и +50 мечеви се играју на 9 добијених гемова. Код резултата 8:8 примјењује се правило
Тај брек. Финални меч +40 +50 игра се до 9 добијених гемова. Код ветерана +50 ако нема осам
играча турнир се у тој категорији неће одржати, а пријављени играчи се могу жријебати у
нижу категорију. Сви дубл мечеви се играју на два добијена сета уз кориштење правила без
предности (no-add). Трећи одлучујући сет се игра продужени Тај брек до 10 освојених поена.
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Члан 38.
Квалификације и 1. коло турнира до 12 година игра се до 9 освојених гемова. Од 2. кола
мечеви се играју на два добијена сета. Трећи сет у категорији 12 година се игра продужени Тај
брек до 10 освојени поена. Утјешни турнир до 12 година играју губитници 1. кола главног
турнира. Мечеви утјешног турнира се играју до 9 освојених гемова. Код резултата 8:8
примјењује се правило Тај брек. Сви мечеви у категоријама до 10 и 12 година играју се уз
кориштење правилна без предности (no-add).
Члан 39.
У току једног дана играч може играти највише 3 меча и то 2 сингла и један дубл. Ако се
мечеви играју до 7 или 9 добијених гемова играч може играти 3 сингл меча. Меч започет
претходног дана не улази у збир одиграних мечева наредног дана.
У изузетним околностима врховни судија, узимајући у обзир све релевантне чињенице,
може одлучити и да се игра трећи сингл меч ако играч није играо дубл меч.
Члан 40.
Дјечаци и дјевојчице до 10 и 12 година на такмичењима не могу започињати мечеве
послије 21 сат, осим у изузетним ситуацијама када Врховни судија процјени и донесе одлуку
да је то неопходно, о чему благовремено информише такмичаре писменим путем на огласној
табли, најкасније до 18 сати текућег дана.
Члан 41.
У току љетњег периода, а због велике врућине, Врховни судија може донијети одлуку о
паузи на турнирима у категоријама до 10 и 12 година.
Члан 42.
Играчи имају право на одмор између два сингл меча, у зависности од трајања
претходног меча, и то ако је меч трајао:
 до 60 минута: - одмор 30 минута;
 60 до 90 минута: - одмор 60 минута;
 преко 90 минута: - одмор 90 минута.
Одмор прије наступа у игри парова може трајати 30 минута.
Уколико се истог дана играју полуфинале и финале, одмор прије финала мора трајати најмање
120 минута.
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XI ЖРИЈЕБ И ПОСТАВЉАЊЕ НОСИЛАЦА
Члан 43.
Жријеб се обавља јавно на дан почетка такмичења, након уписивања играча.
Члан 44.
Жријеб обавља јавно Врховни судија уз присуство представника играча (представници
играча извлаче бројеве).
Жријеб се, гдје је то могуће, изводи електронски помоћу програма и онлајн базе
података. Руководилац такмичења из календара ТСРС може дати могућност Врховном судији
турнира да обави жријеб дан прије почетка турнира, као и да дан раније објави распоред
играња са сатницом да би се олакшао долазак на турнир такмичарима који станују ван мјеста
играња турнира. У том случају, играчи су дужни пријавити се и уплатити котизацију за турнир
најмање пола сата прије термина који је заказан за почетак њиховог меча.
Члан 45.
Носиоци на турниру се одређују према актуелној ранг листи ТСРС за одређену
категорију, истим редослиједом.
Број носилаца одређује се у зависности од броја учесника и то:
- до 8 учесника 2 носиоца;
- до 16 учесника 4 носиоца;
- до 24 учесника 8 носилаца;
- до 32 учесника 8 носилаца;
- до 48 учесника 16 носилаца;
Уколико два играча имају исти број бодова Главни судија жријебањем одлучује који
иргач је носилац.
Члан 46.
Жријебање носилаца врши се на сљедећи начин: први носилац уписује се на број 1, а
други носилац на број 8, 16, 32, 64. Трећи и четврти носилац извлаче се у паровима, тако што
се првоизвучени носилац уписује у горњу половину, а другоизвучени носилац у доњу
половину костура. Носиоци од петог до осмог и деветог до шеснаестог мјеста, односно од
шеснаестог до тридесет и другог мјеста жријебају се заједно и уписују по редослиједу
извлачења од првог слободног мјеста (за носиоце) на горњој половини костура према доњој
половини костура. Када се игра на костур од 24 или 48 играча, користи се костур од 32
односно 64, с тим да су носиоци слободни у 1. колу.

Члан 47.
Постављање носилаца у жријебу врши се на сљедећа мјеста у костуру:
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I – II
III – IV
VVIII
IX XVI

8
1-8
-

16
1-16
5, 12
-

-

-

24
1-32
9, 24
8, 16,
17, 25

32
1-32
9, 24
8, 16,
17, 25
-

48
1-64
17, 48
16, 32, 33,
49
8, 9, 24,
25,
40, 41, 56,
57

64
1-64
17,48
16, 32, 33,
49
8, 9, 24,
25,
40, 41, 56,
57

Члан 48.
Након постављања носиоца врши се жријебање осталих играча тако што се извучени
играч уписује на прво слободно мјесто од врха костура према дну.
Члан 49.
Редослијед носилаца у конкуренцији парова одређује се на основу збира пласмана
играча на ранг листи ТСРС.
Члан 50.
Распоред играња по групама врши се примјеном Бергерових таблица:
 I коло 1-4, 2-3;
 II коло: 1-2, 3-4;
 III коло: 1-3, 2-4.
Распоред играња кад је у групи три играча је следећи: I коло: 1-3; II коло: 2-3; III коло:
1-2.
XII ПРАВИЛА ИГРАЊА ТУРНИРА ДО 10 ГОДИНА
Члан 51.
Пријаве и жријеб за такмичења до 10 година врше се електронским путем.
„ДВОФАЗНИ РАУНД РОБИН СИСТЕМ“
Прва фаза такмичења
 Игра се Рaунд Робин систем са три и четири такмичара по групи (базични Рaунд
Робин);
 Носиоци група постављају се по ранг листи ТСРС;
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За другог носиоца у групи жријебање се врши групно, тако што се сљедећи број
носиоца уписује по редосљеду извлачења од прве до посљедне групе;
Остали играчи распоређују се по редосљеду извлачења од прве до посљедне групе;
Распоред играња по групама је следећи: I коло 1-4, 2-3; II коло 1-2, 3-4; III коло 1-3, 2-4.
Распоред играња кад је у групи три играча: I коло1-3; II коло 2-3; III коло 1-2;
прва два такмичара из групе иду у главни Рaунд Робин (друге фазе такмичења);
задња два такмичара из групе иду у утјешни Рaунд Робин (друге фазе такмичења);
Проценат.

Друга фаза такмичења
 састоји се од два нова Раунд Робин модела и то:
a) главни Раунд Робин: у овај дио жријеба улазе прва двојица из свих група базичног
Раунд Робин модела. Нове групе се састоје такође од 3 и 4 такмичара. Када одигра
свако са сваким проглашавају се побједници сваке групе и тиме се завршава
такмичење. Играч са највећим процентом је побиједник групе. У овој фази
такмичења нема носиоца група. Жребом се праве нове групе по 3 или 4 играча.
b) утјешни Раунд Робин: у овај дио жријеба улазе посљедња двојица из свих група
базичног Раунд Робин модела. Када одигра свако са сваким проглашавају се
побједници сваке групе и тиме се завршава такмичење. Играч са највећим
процентом је побједник групе. Уовој фази такмичења нема носиоца група.Жребом
се праве нове групе по 3 или 4 играча. У случају да се не може направити групе од 3
или 4 играча прави се група од пет играча. Ово правило важи само за утјешни
турнир Раунд Робин.
Сви мечеви главног Раунд Робина играју се до 7 освојених гемова. Код резултата
6:6 примјењује се правило тај-брек. Сви мечеви се играју без предности.
Сви мечеви базичног и утјешног Раунд Робина играју се до 5 освојених гемова.
Код резултата 4:4 примјењује се правило тај-брек. Сви мечеви се играју без предности.
У току једног дана играч може одиграти највише четри меча. Турнири до десет година
се играју лоптицама из Плеј и Стеј програма.
Бодовање
Постоје два систем бодовања у овоме формату и то:
1. бодовање за мјесто у групи – Раунд Робин система,
2. бодовање за ранг листу Републике Српске.
1. Бодовање у групи
Рангирање у групи се врши по проценту. Играч са највећим процентом добија највише
бодова.
Проценат добијамо тако што дијелимо број добијених гемова са укупним бројем
одиграних гемова и то помножимо са 100.
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Ако је и даље изједначено онда се гледа се међусобни сусрет.
НА ПРИМЈЕР:
1. 7/2 7/5 7/1
21/29 72%
2. 2/7 7/2 7/3
16/28 57%
3. 5/7 2/7 3/7
10/28 35%
4. 1/7 3/7 7/3
11/28 39%
Прва два играча са највећим процентом иду у другу фазу Раунд Робин.
Друга два играча иду у утјешни турни Раунд Робин.
2. Бодовање за ранг листу РС
Играчима из прве фазе и друге фазе турнира се сабира проценат и дјели са два.
Колико је процената освојио толико добија бодова за ранг листу ТСРС.
Играчи који играју прву фазу турнира и другу фазу-утјешни РАУНД РОБИН исто се
бодује за ТСРС.
Играчи који напусте утјешни или главни Раунд Робин остају без процената. Бодује се
само прва фаза освојених процената подјељена са два.
Судије у извјештају морају написати који су играчи напустили турнир.
ЗА ПРВЕНСТВА РС 10 ГОДИНА
Правило за првенства РС је да се игра Раунд Робин, након чега се жријебом формира
костур да би се на крају добио шампион РС. Раунд робин игра се на 5, а главни костур на 7
добијених гемова. На првенствима РС треба да се прогласе прво, друго и два трећа мјеста.
Коначан редосљед играча по групама се одређује на основу сљедећих метода:
1. Укупан број побједа;
2. Ако су два играча са истим бројем побједа тада се гледа међусобни резултат;
3. Играч који освоји више гемова иде даље.
Прва два играча у групи играју главни, а друга два играју утјешни турнир.
БОДОВАЊЕ ЗА ПРВЕНСТВО РС
Свака побједа у групи носи 2 бода
УТЈЕШНИ ТУРНИР
1 мјесто
2 мјесто
ПОЛУФИНАЛИСТИ
ЧЕТВРТФИНАЛИСТИ
Утјешни турнир игра се до 5 гемова

15
10
5
1

16

ГЛАВНИ ТУРНИР
1 мјесто
2 мјесто
ПОЛУФИНАЛИСТИ
ЧЕТВРТФИНАЛИСТИ
9-16
17-32
Главни турнир игра се до 7 гемова

120
100
80
60
30
20

ЗА МАСТЕРС РС 10 ГОДИНА
Правило за Мастерс РС је да жријебом формира костур да би се на крају добио
побједник Мастерса РС. Мастерс РС игра се на 9 добијених гемова.
КАТЕГОРИЈЕ ТУРНИРА ЗА 10 ГОДИНА – ПРОЦЕНАТ
УТЈЕШНИ РР
0-та КАТ. - број бодова пута 1,4
0,9
2. КАТ. - број бодова пута 1,1
0,5
0,3
3. КАТ. - број бодова пута 0,8
4. КАТ. - број бодова пута 0,7
0,3
Минимални број играча је 8.
2 групе по 4 играча
4 играча иду у главни турнир, а 4 играча играју утјешни.
На турнирима 10 година нема квалификација.
На турнирима 4. категорије учестоваће 16 најбоље рангираних играча-ранг листа ТСРС.
НАГРАДЕ НА ТУРНИРИМА ДО 10 ГОДИНА
1. КАТЕГОРИЈА - 8 пехара, спортске награде, мајице за све учеснике;
2. КАТЕГОРИЈА - медаље за прваке група и за другопласиране у групама главног Раунд
робина и мајице за све учеснике;
3. КАТЕГОРИЈА - медаље за прваке група главног Раунд робина, мајице за све учеснике;
4. КАТЕГОРИЈА - дипломе за побједнике група главног Раунд робина.
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XIII СУЂЕЊЕ
Члан 52.
На отвореним првенствима мечеве суде сами играчи, а у случају спора одлучује
Врховни судија. Врховни судија, изузетно може донијети одлуку да се неки меч суди из
столице.
На Првенствима РС, Мастерсима и турнирима I категорије мечеве од полуфинала на
столици суде главне судије лиценциране у Савезу. На осталим турнирима главне судије суде
финалне мечеве.

XIII ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Члан 53.
Такмичењем руководи Врховни судија. Врховни судија прави жријеб за турнир
(квалификације и главни турнир), прави сатницу играња и доноси коначну одлуку по свим
питањима везаним за тумачење правила тениске игре.
Члан 54.
Организатор је дужан обезбиједити услове за рад Врховног судије и то: канцеларију са
телефоном, факсом, конекцијом на интернет и уређајем за умножавање потребних материјала.
Члан 55.
Организатор може формирати вођство турнира.
Члан 56.
Такса за врховног судију исплаћује се дан уочи такмичења, као и за све остале дане
трајања турнира. Врховни судија има право и на пун пансион у хотелу дан прије почетка
турнира, као и за сво вријеме трајања турнира (ако није из мјеста гдје се одржава турнир), као
и накнаду за превоз у висини цијене коштања аутобуске карте увећане за 50%. Ако је судија из
мјеста гдје се одржава турнир организатор му обезбјеђује исхрану. Висину таксе за врховног
судију за сваку такмичарску годину одређује управни одбор ТСРС.

XIV ДНЕВНИ РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА
Члан 57.
Дневни распоред играња треба бити за све вријеме такмичења видљиво изложен на
огласној плочи и не може бити мијењан без одобрења врховног судије.
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Члан 58.
Распоред за сљедећи дан треба бити објављен чим раније, а свакако одмах по
завршетку играња на крају дана.
Члан 59.
Сусрети се прозивају придржавајући се распореда играња и играч који у року од
петнаест минута од тренутка када је сусрет прозван није спреман наступити битће
дисквалификован, осим ако врховни судија, узевши у обзир све релевантне чињенице, не
одлучи другачије.
Члан 60.
При екстремним временским условима (температура изнад 32°C и велика влага)
врховни судија има право прекинути сусрете све док према његовој процјени, не наступе
регуларни услови.

Члан 61.
Врховни судија прекида сусрете због мрака или временских услова. У случају мрака до
прекида долази након парног броја одиграних гемова у сету или након одиграног сета.
Члан 62.
Играчи имају право на 5 минута загријавања прије сусрета. У случају да настављају
прекинути сусрет, имају право на:
 код прекида мање од 15 минута: - без загријавања;
 код прекида од 15 до 30 минута: - 3 минуте загријавања;
 код прекида више од 30 минута: - 5 минута загријавања.

XV ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
Члан 63.
Сврха ових правила одржавање је разине прихватљивог и фер понашања играча,
тренера и родитеља на појединачним такмичењима из Календара такмичења ТСРС.
Члан 64.
Играч, тренер, родитељ или представник играча не смије се ни у које вријеме, а
посебно за вријеме такмичења, понашати на начин који се може негативно одражавати на
ТСРС, организаторе такмичења, водство такмичења, остале играче, судије или тенис у
цјелини.
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Члан 65.
Играч се треба спортски понашати за вријеме играња сусрета и за све вријеме боравка
на простору гдје је организовано такмичење.
Члан 66.
У случају да установи да је дошло до прекршаја правила понашања, дужност врховног
судије је да испита, колико је то у његовој могућности, све чињенице у вези прекршаја и да
обавијестити играча о пријави у извјештају.
Члан 67.
Врховни судија сусрета кажњава играча који се понаша супротно правилима током
сусрета.
Члан 68.
Систем степенског кажњавања за вријеме сусрета за прекршаје је сљедећи:
 Први прекршај: - опомена
 Други прекршај: - казнени поен
 Трећи прекршај: - казнени гем
 Сваки сљедећи прекршај: - казнени гем или дисквалификација.
Члан 69.
За сваки прекршај казна може бити и дисквалификација, о чему одлучује врховни
судија узимајући у обзир тежину учињеног прекршаја. Играч мора бити јасно упознат с
изреченом казном. Након трећег прекршаја врхови судија одлучује о томе је ли казна за
слиједећи прекршај поновно казнени гем или дисквалификација. Главни судија дужан је
позвати врховног судију након трећег прекршаја и извијестити га о изреченој казни, како би
врховни судија могао правовремено реаговати у случају поновљеног прекршаја.
Члан 70.
Прекршаји правила понашања су:
а) Неприкладна одјећа и опрема.
Играчи су дужни наступити у чистој и уобичајеној одјећи. За наступ у тренерци потребно је
допуштење врховног судије. Рекламни натписи спонзора на одјећи или опреми су дозвољени.
Максимални број натписа је 3, највећа дозвољена величина је 20 cm2. Забрањено је лијепити
траке преко знакова или натписа. Партнери у игри парова требају бити одјевени у једнаку или
сличну одјећу.
б) Напуштање игралишта без допуштења.
Играч не смије напустити игралиште за вријеме сусрета (укључујући и загријавање) без
дозволе главног судије или врховног судије. Играч који крши ово правило може бити
дисквалификован од врховног судије.
ц) Највећи труд.
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Играч треба уложити највећи напор да побиједи у сусрету. Уколико то, по оцјени главног и
врховног судије не чини, врховни судија може дисквалификовати играча.
д) Напуштање сусрета.
Играч мора завршити започети сусрет уколико није спријечен повредом. У случају повреде
мора обавијестити врховног судију, који може затражити мишљење службеног љекара.
е) Неоправдано одуговлачење игре.
Играчи су дужни започети сусрет на налог главног судије након загријавања и без
неоправданог одуговлачења довести га до завршетка. Између поена може проћи највише 20
секунди, осим код промјене страна. Код измјене страна, од тренутка изласка лопте из игре на
крају гема до тренутка извођења првог сервиса у сљедећем гему, може проћи највише 90
секунди. Након првог гема у сету и у Тај бреку играчи мијењају стране без одмора. Након
завршетка сета, без обзира на резултат, наступа одмор који траје 120 секунди од тренутка
изласка лопте из игре на крају сета до тренутка извођења првог сервиса у сљедећем гему. Ако
сет заврши након парног броја одиграних гемова, играчи не мијењају стране након одмора.
Прималац сервиса мора пратити темпо игре сервера и мора бити спреман за игру у тренутку
кад је сервер спреман одсервирати.
Отезање игре изазвано природним губитком тјелесне кондиције, повредом или одбијањем
настављања игре сматра се прекршајем овог правила. Први прекршај овог правила биће
кажњен опоменом, а сваки даљњи једним казненим поеном. Међутим, када играч не настави
сусрет инакон позива главног судије да то учини, прекршај се кажњава по систему степенског
кажњавања.
ф) Простачки изрази.
Играч не смије користити простачке изразе у простору такмичења. Ако се прекршај догоди за
вријеме сусрета, кажњава се по Систему степенског кажњавања. Као простачки израз сматра
се свако кориштење ријечи опште познатих као простачких, довољно гласних да их чују
главни судија, линијске судије, гледаоци или сакупљачи лопти.
г) Непристојне гесте.
Играч не смије чинити непристојне гесте у простору такмичења. Ако се прекршај догоди за
вријеме сусрета, кажњава се Системом степенског кажњавања. Као непристојна геста сматра
се свако прављење знакова рукама, рекетом или лоптама које се сматрају опсценим.
х) Злоупотреба лопте.
Играч не смије силовито или љутито бацити, ударити рекетом или ногом тениску лопту у
простору такмичења, осим у оправданој намјери освајања поена у игри. Ако се прекршај
догоди за вријеме трајања сусрета, кажњава се по Систему степенског кажњавања. Као
злоупотреба лопте сматра се свако намјерно ударање лопте преко ограде игралишта, опасно
или безобзирно ударање лопте унутар игралишта и ударање лопте, не марећи притом за
посљедице.
и) Злоупотреба рекета или опреме.
Играч не смије силовито или љутито бацити рекет или други дио опреме или њиме силовито
лупити по било којем објекту у простору такмичења. Ако се прекршај догоди за вријеме
сусрета, кажњава се по Систему степенског кажњавања. Као злоупотреба рекета или опреме
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сматра се свако намјерно, силовито и љутито ударање рекетом или опремом по мрежи,
игралишту, судијској столици или другом сталном дијелу игралишта.
ј) Усмена пријетња.
Играч не смије усмено нападати ни псовати противника, гледаоца или било коју другу особу
у простору такмичења. Ако се прекршај догоди за вријеме сусрета, кажњава се по Систему
степенског кажњавања. Као усмени напад сматра се свака изјава упућена судији, противнику,
гледаоцу или било којој другој особи која подразумијева непоштење, или је понижавајућа,
увредљива или на други начин погрдна.
к) Физичка пријетња.
Играч не смије физички пријетити судији, противнику, гледаоцу или било којој другој особи у
простору такмичења. Ако се прекршај догоди за вријеме сусрета, кажњава се Системом
степенског кажњавања. Као физичка пријетња сматра се свако неовлаштено дирање судије,
противника, гледаоца или било које друге особе.
л) Примање савјета
Играч не смије примати савјете за вријеме сусрета. Прекршај се кажњава по Систему
степенског кажњавања.
Врховни судија може дисквалификовати играча за сваки поједини учињени прекршај или
слиједом казни по систему степенског кажњавања. Његова је одлука коначна.
Играч који је дисквалификован током сусрета или због прекршаја учињеног у простору
такмичења дисквалификован је у свим конкуренцијама на такмичењу у којима још учествује,
осим ако је дисквалификација услиједила због:
 кашњења на сусрет;
 непрописне одјеће и опреме;
 одуговлачења игре изазваног природним губитком тјелесне кондиције.
За казне изречене због прекршаја правила понашања током свих такмичења из
Календара такмичења Савеза, додјељују се казнени бодови. Изречене казне на основу
извјештаја врховних судија се евидентирају у Савезу. Због недоличног понашања врховни
судија може удаљити на удаљеност од 100 метара од терена тренера или родитеља. У случају
да се тренер или родитељ не удаље са терена, врховни судија дисквалификује њиховог играча.
Члан 71.
Казнени бодови који се додјељују због учињених прекршаја:
а)

Дисквалификација због једног учињеног прекршаја.

10

б)

Дисквалификација слиједом казни по Систему степеног кажњавања осим због
природног губитка тјелесне кондиције.

10

ц)

Дисквалификација због непрописне одјеће и опреме.

3

д)

Дисквалификација због кашњења на сусрет.

3

е)

Дисквалификација због напуштања игралишта без дозволе.

3
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ф)

Дисквалификација због непружања највећег труда за побједу.

5

г)

Дисквалификација због напуштања појединачног сусрета без оправданог разлога.

5

х)

Прекршај правила понашања у простору такмичења осим за вријеме сусрета.

3

ј)

За сваке 2 опомене на истом такмичењу.

3

к)

За сваки казнени поен на такмичењу.

3

л)

За сваки казнени гем на такмичењу.

3

Члан 72.
Сваки играч који сакупи 20 казнених поена бит ће суспендован с такмичења из
Календара ТСРС у периоду од 90 дана. Суспензија вриједи и за такмичења из међународних
календара.
Члан 73.
Казнени бодови бришу се након године дана од дана завршетка такмичења на којем су
прекршаји учињени.
Члан 74.
Особа задужена за евиденцију казнених поена обавјештава играча и његов матични
клуб о суспензији.
Члан 75.
Суспензија почиње тећи сљедећег дана од завршетка такмичења на којем је додијељен
20 казнени поен или у случају да играч наступи на слиједећем такмичењу прије него буде
обавијештен о суспензији, од седмог дана након завршетка такмичења на којем му је
додијељен 20 казнени бод.
Члан 76.
У периоду када му тече суспензија, играч може наступити на квалификацијама
такмичења ако главни турнир почиње након истека суспензије.
Члан 77.
Одлука о суспензији слиједи аутоматизмом након приспијећа извјештаја врховних
судија, те је коначна и на њу играч нема право жалбе.
Члан 78.
У случају да играч наступи на такмичењу у периоду када је суспендован, неће му се
рачунати бодови за ранг-листу ТСРС.
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Члан 79.
Пауза за тоалет
Играчи имају право на један одлазак у тоалет а играчице на два одласка у тоалет за
вријеме меча. Вријеме дозвољено за паузу за толет је разумно вријеме. Играчи који играју
дубл имају право на одлазак у тоалет два пута.

XVII РАД СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
ВРХОВНИ СУДИЈА
Члан 80.
Врховног судију за све турнире одређује Судијска комисија ТСРС.
Члан 81.
Врховни судија провјерава списак пријављених играча, утврђује носиоце, обавља
пријаву играча и провјерава право учествовања играча (лиценце, љекарски, казне, суспензије),
обавља жријеб, прави сатницу.
Члан 82.
Доноси одлуке о спорним случајевима по питању тумачења правила тениске игре
(Question of law) и прекршајима правила понашања (Code of conduct).
Члан 83.
Прекида сусрет због лоших временских прилика, мрака и сл. и одлучује о евентуалним
промјенама игралишта.
Члан 84.
Врховни судија може бити и главни судија или напустити простор одигравања, али за
то вријеме именује свог замјеника. Мијења главне судију у случају потребе.
Члан 85.
Својим потписом овјерава листе такмичења са техничким резултатима.
Члан 86.
Проглашава резултате и присуствује додјели награда.
Члан 87.
У року од 7 дана по завршетку турнира шаље писмени извјештај Такмичарској
комисији Савеза са оцјеном такмичења, пријавним и одјавним листама, костурима
квалификација и главног турнира, казнама, сцоре цард итд.
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Члан 88.
Одлуком, Такмичарска комисија Савеза може за поједине турнире одредити
контролора. Трошкове контролора сноси Савез.
ГЛАВНИ СУДИЈА
Члан 89.
Води тениски меч у духу важећих правила тениске игре, укључујући изрицање
казнених одредби за које је овлаштен.
Прије сусрета судија треба да:
 припреми и испуни заглавље судијског блока (сцоре цард), штоперицу, лоптице;
 провјери исправност игралишта;
 представља се играчима и упознаје их са свим меч информацијама;
 провјерава да ли су играчи прописно обучени.
Члан 90.
У сусрету судија треба да:
 дозволи 5-минутно загријавање и у посљедњој минути представља играче публици;
 у случају прекида меча, објављује да је меч прекинут, а вријеме за поновно
загријавање ће зависити од дужине трајања прекида, како слиједи:
o 0 – 15 минута прекида: - нема загријавања;
o 15 – 30 минута прекида: - три (3) минуте загријавања;
o 30 и више минута прекида: - пет (5) минута загријавања;
 објављује резултат након сваког поена и води судијски блок са уписаним свим
поенима и евентуалним казнама.
Члан 91
Судијска комисија Републике Српске кажњава врховног судију у случају да се не
придржава правилника.

XVIII АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА
Члан 92.
На свим тениским такмичењима у Републици Српској проводи се антидопинг контрола
у складу са прописима Агенције за антидопинг контролу Босне и Херцеговине.
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XIX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 93.
Клуб организатор турнира ће се казнити казном у износу од 100 КМ ако:
 са закашњењем у ТСРС достави обавијест о турниру (Fact sheet);
 са закашњењем у ТСРС достави извјештај са турнира;
 не обезбједи услове за одржавање турнира а све у складу са овим Правилником.
Такмичарска комисија ТСРС у случају пропуста у организацији турнира, може казнити
организатора турнира износом од 100-300 КМ, у зависности од прекршаја.
Одлуку о изрицању казне доноси Такмичарска комисија, а на основу извјештаја
врховног судије. Жалба на изречену казну се може уложити Стручном одбору TSRS у року од
15 дана од пријема одлуке о казни. Другостепени орган у случају жалбе је Управни одбор.

XXI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 94.
Такмичарска комисија ТСРС редовно у току такмичарске сезоне прати реализацију
календара, ток такмичења. О својим активностима свака 2 мјесеца извјештава Стручни одбор.
Члан 95.
За тумачење овог Правилника надлежан је Стручни одбор ТСРС.
У Бањој Луци, 30.01.2014. године

Предсједник Стручног одбора
Мр Митја Тањга
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