ПРАВИЛА ОДИГРАВАЊА 1. ЛИГЕ ТЕНИСКОГ САВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1
Екипу чине 2 играча и 2 играчице.
Члан 2
Играју се 4 сингла и 2 дубла.
Члан 3
У случају нерјешеног резултата игра се микс дубл.
Члан 4
У сениорској конкуренцији се играју 4 сингла и један дубл.
Члан 5
Права учешћа имају сви клубови из РС који су регистровани у Министарству
спорта РС и ТСРС.
Члан 6
Свака побједа се бодује са два бода.
Члан 7
Право наступа имају само играчи који су регистровани.
Члан 8
Тренери постављају играче на плоче по свом избору.
Члан 9
У конкуренцији до 12 година играју се два добијена сета док се трећи сет игра до
десет добијених поена.
Члан 10
У конкуренцији до 12 година игра се без предности.

Члан 11
У сениорској и у конкуренцији до 16 година игра се на два добијена сета.
Члан 12
Дубл мечеви у свим конкуренцијама играју се на два добијена сета док се трећи сет
игра на десет добијених поена без предности.
Члан 13
Уколико има довољно терена сви сингл мечеви се могу играти истовремено.
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Члан 14
Уколико клуб нема довољно терена тад се игра прво један мушки сингл и један
женски сингл.
Члан 15
Домаћин обезбјеђује лоптице.
Члан 16
Судија на мечевима је тренер домаће екипе.
Члан 17
Нема пријавнине.
Члан 18
ТСРС ће обезбиједити диплому и награде за најуспјешнији клуб.
Члан 19
Након завршетка меча резултате доставити предсједнику судијске секције ТСРС.
Члан 20
Бодовање врши предсједник судијске секције ТСРС.
Члан 21
Мечеви се играју једном седмичо (петком), а резултати се достављају у суботу.
Члан 22
Негативне бодове ће добити клуб који не одигра сусрет, а казна је одузимање два
бода.
Члан 23
Играчи који играју лигу РС биће бодовани за ранг листу РС према Правилнику о
рангирању.
Члан 24
Из сваке групе иду двије екипе даље.

Бања Лука 06.05.2015. године
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