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А. СВРХА ПРАВИЛНИКА
Тениски савез Србије (ТСС) као институција чији је основни циљ просперитет
тениса у Србији, доноси ове Правилнике како би се обезбедили равноправни и
фер услови за све учеснике такмичења.
Ови Правилници ће се примењивати на свим такмичењима која се бодују за
ранг лиcту ТСС како у организацији ТСС тако и у организацији Региона.
Регионални савези задржавају право на своје Правилнике којима ће уже
одредити специфичности такмичења које им је поверено на организацију.
Овим Правилницима истиче се да је ТСС власник свих тениских такмичења у
Републици Србији која се бодују за ранг листу ТСС а да организацију
такмичења 2., 3. и Б категорије уступа Регионалним савезима под условима који
ће ниже бити детаљније објашњени.

Б. ОПШТE ОДРЕДБЕ
1. Oтвореност такмичења
Сва такмичења која се бодују за ранг листу ТСС су отворена за све регуларно
регистроване такмичаре, како мушког тако и женског пола.
Сва такмичења која се бодују за ранг листу ТСС не смеју имати ограничења за
учешће такмичара која се заснивају на расној, верској, политичкој или етничкој
припадности
Једино мерило за пријем такмичара у одређено такмичење биће
 Ранг такмичара
 Прописана правила за дати ранг такмичења
2. Власништво над такмичењем
Тениски савез Србије је власник свих турнира који се бодују за Ранг листу ТСС,
како појединачних тако и eкипних.
Тениски савез Србије уступа организацију такмичења 2., 3. и Б категорије
Регионалним савезима до оног тренутка док се поштују одредбе Правилника
ТСС као и Правилника о лиценцирању клубова и организацији такмичења.
Такмичарски одбор ТСС је надлежна инстанца за праћење и контролу квалитета
организације такмичења на свим нивоима и има право одузимања организације
такмичења како тениском клубу тако и региону уколико сматра да играчи,
учесници такмичења немају испуњен минимум услова за праведно и фер
такмичење.
Тениски клубови се могу кандидовати за непосредну техничку организацију
појединих такмичења и тиме преузимају обавезу испуњавања свих тачака
Правилника о лиценцирању клубова и организацији такмичења.
Такмичења из страних календара (ATP, WTA, ITF, TE) су у власништву тих
организација и одржавају се по правилима која су те организације прописале,
осим ако то није другачије назначено Правилницима наведених организација.
Професионална такмичења у Србији организују се према Правилницима
наведених организација.
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Клуб коме је поверена техничка организација такмичења које се бодује за Ранг
Листу ТСС може бити кажњен одузимањем тог такмичења по одлуци
Такмичарског одбора ТСС уколико:
 Не испуњава обавезе пре турнира, на припреми турнира на одговарајући
начин
 Не испуњава обавезе прописане овим правилником, за време турнира на
одговарајући начин
 Крши Правилник о лиценцирању тениских клубова и организацији
тениских такмичења
 Одбија да прихвати лиценцираног Врховног и остале судије одређе-не од
стране надлежне инстанце да води тај турнир
3. Такмичарска легитимација (детаљније у Правилнику о
регистрацији играча)
Сви такмичари са Држављанством Србије који желе да се такмиче на турнирима
у Србији који се бодују за Ранг листу ТСС пристају на обавезу да у складу са
прописима ТСС обезбеде себи такмичарску легитимацију.
Такмичарска легитимација није довољан услов за наступање на турнирима из
страних Календара без обзира да ли се одржавају на територији Србије.
Играчи са страним држављанством могу се регистровати за тениске клубове у
Србији.
4. Чланство клубова у ТСС‐у
Чланство је регулисано одредбама које прописује Општи акт ТСС као и
позитивне законске норме у Републици Србији.
Тениски клуб је дужан да плати уписнину ТСС-у приликом прве регистрације
као и годишњу чланарину у висини коју одреди надлежна инстанца ТСС.
Тениски савез Србије задржава право да суспендује или укине чланство неком
клубу.
5. Врсте такмичења у организацији ТСС (детаљније у
Правилницима о појединачним и екипним такмичењима)
Сви турнири који се бодују за ранг листу ТСС су власништво ТСС.
Турнири који су под директном организацијом ТСС су:
 Турнири А категорије (Првенства Србије)
 Турнири 1. категорије
 Екипна првенства Србије
 Мастерс такмичења ТСС
Турнири који су у власништву ТСС али је организација поверена Регионалним
савезима:
 Турнири 2. категорије
 Турнири 3. категорије
 Турнири Б категорије
 Мастерс такмичења региона
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6. Калeндари такмичења
Турнири из Календара ТСС и Регионалних савеза могу бити из зимског и
летњег Календара.
Летњи календар се примењује на период март-новембар једне календарске
године.
Зимски календар се примењује на период јануарт-март као и на период
новембар-децембар једне календарске године.
Календаре такмичења ТСС усваја Такмичарски одбор ТСС (ТО ТСС) и то:
 Зимски календар ТСС за период новембар-децембар текуће године до
01.10. исте године
 Зимски календар ТСС за период јануар-март наредне године до 01.12.
текуће године
 Летњи календар ТСС за период март-октобар наредне године до 15.02. за
текућу годину
Такмичарски одбор ТСС има право накнадне измене горе поменутих датума као
и измене датума одржавања турнира током такмичарске године.
Регионални савези морају поштовати горе наведене термине и да своје
календаре такмичења усвоје након усвајања календара такмиченја ТСС. У
супротном ће Такмичарски одбор одбити да одобри бодовање тих турнира за
ранг листу ТСС.
7. Судије (детаљније у Правилнику о раду службених лица)
Судије за турнире који се бодују за Ранг листу ТСС предлаже Комисија за
Националне турнире а верификује Судијски одбор ТСС.
Водитеља Лига одређује Судијски Одбор ТСС, док Водитељ након избора
одређује Врховне судије мечева, Асистенте Врховних судија и главне судије.
Сви организатори турнира који се бодују за Ранг листу ТСС обавезни су да о
свом трошку прихвате Врховног судију турнира којега је одредила Комисија за
националне турнире Судијског Одбора ТСС.
На одређеним турнирима , Комисија за националне турнире Судијског Одбора
ТСС има право да поред Врховног судије одреди и Асистента Врховног судије.
На турнирима А категорије обавезан је Асистент Врховног судије.
Асистент Врховног судије мора бити лиценцирани тениски судија за ту
Календарску годину.
Одлука о упућивању Асистента Врховног судије који је о трошку организатора
турнира, доноси се у случају да је пропозицијама турнира предвиђено играње на
броју терена који је већи од 3 (три).
У тим случајевима Асистент Врховног судије ће бити на турниру онолико дана
колико одреди Комисија за националне турнире и Администратор суђења
Тениског савеза Србије.
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У случају одржавања турнира на две локације, организатор је обавезан да
прихвати Асистента Врховног судије о сопственом трошку који ће у складу са
одлуком Врховног судије турнира покривати мечеве на другој локацији.
Организатор турнира има право да надлежној инстанци уложи молбу за изузеће
одређеног судије.
Да би таква молба била узета у разматрање од надлежне инстанце она мора:
 Бити чињенично образложена
 Бити поднета минимум 30 дана пре почетка турнира
Клуб организатор турнира НЕМА право директног договарања са судијама око
њиховог ангажмана.
Судије одређене да раде турнир морају бити на располагању све време трајања
турнира, од првог уписа играча до краја финалног меча. Судија нема право
напуштања места одигравања турнира за време трајања мечева.
Висина судијске надокнаде биће достављена свим Регионалним тениским
савезима у разумном року пре почетка такмичења и регулисана је ценовником
суђења усвојеним од стране Управног одбора ТСС.
Клубови организатори треба да се обрате канцеларији Региона како би добили
информацију о висини судијске надокнаде.
ТАКМИЧЕЊА КОЈА СЕ БОДУЈУ И ЗА РАНГ ЛИСТУ ТСС-а МОГУ ДА
СУДЕ ИСКЉУЧИВО СУДИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ТСС-а
8. Физиотерапеут и доктор медицине
На такмичењима А категорије, Мастерсима ТСС као и Екипним такмичењима
(финале), клубови организатори су ОБАВЕЗНИ да обезбеде о сопственом
трошку физиотерапеута са свом неопходном опремом за рад, за СВЕ дане
трајања турнира изузев за квалификације екипних такмичења тј. Екипним
регионалним такмичењима , где се физиотерапеут позива по потреби. Поред
физиотерапеута на такмичењима А категорије као и на Екипним такмичењима
(финале) клуб је обавезан да обезбеди и доктора медицине који ће бити позиван
по потреби.
Доктор се на терен позива ИСКЉУЧИВО на предлог физиотерапута.
На такмичењима 1. категорије клубови организатори су обавезни да обезбеде о
сопственом трошку физиотерапеута и доктора медицине који ће по потреби
бити позивани на турнир.
За екипна првенства Србије, која се организују било по групама или турнирски,
ТО ТСС је једина инстанца која верификује а самим тим и одобрава званичног
доктора медицине клуба организатора екипног такмичења. Организатори су
дужни да пријаве званичног доктора медицине најкасније до истека рока за
пријаву састава екипа, на E-mail: ekipna.takmicenja@teniskisavez.com. Доктор
медицине биће позиван на меч у случају потребе, његово стручно мишљење је
једино меродавно и на њега ниједна екипа нема право жалбе.
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За све финалне мечеве екипних такмичења у Србији, ТО ТСС одређује
званичног доктора медицине у разумном року пре почетка такмичења, његово
стручно мишљење је једино меродавно и на њега ниједна екипа нема право
жалбе.
9. Лопте
Лопте које се користе на такмичењима која се бодују за ранг листу ТСС-а
морају бити у складу са Правилима тениске игре и бити одобрене за коришћење
од стране Међународне тениске федерације (ITF). Списак одобрених лопти биће
објављен пре почетка такмичарске године на интернет страници ТСС.
Минимум три (3) нове лопте се МОРАЈУ дати за сваки нови меч на
такмичењима која се бодују за ранг листу ТСС без обзира да ли је реч о главном
турниру или квалификацијама.
На турнирима II категорије до 12 година мечеви где се игра Раунд робин
систем, сваки први меч у групи почињу са 3 (три) нове лопте , а замена
лопти врши се после одиграна 3(три) меча.
У случају такмичења за сениоре и сениорке, четири (4) нове лопте се морају
дати НА ПОЧЕТКУ МЕЧА и пре почетка трећег, одлучујућег сета , осим ако се
трећи сет игра као “Мatch Тie-break”.
Уколико клуб организатор нема довољну количину лопти, Судија турнира је
дужан да ОДМАХ о томе обавести ТО ТСС који ће донети коначну одлуку о
наставку турнира
Одлуку о повећању броја лопти (максимално 4) и учесталијој промени лопти за
време једног турнира доноси Врховни судија турнира али ИСКЉУЧИВО након
одобрења Такмичарског одбора ТСС и САМО уколико је то апсолутно
неопходно за регуларно одржавање турнира
10. Вештачко осветљење
Признају се сертификати овлашћених фирми чија је делатност уградња
светлосних система у вањским објектима као и званична мерења супервизора
професионалних турнира.
Уколико клуб организатор не поседује званичан сертификат за сваки терен на
коме се играју такмичарски мечеви да је јачина осветљености минимум 250
лукса равномерно распоређених на 15 тачака на терену, Врховни судија турнира
је ЈЕДИНА инстанца која може донети одлуку о томе да ли ће мечеви почети
или се наставити под вештачким осветљењем или померити зa следећи
такмичарски дан.
Одлука Врховног судије у овој ситуацији је НЕПРОМЕНЉИВА.
Ово правило важи за сва такмичења која се бодују за ранг листу ТСС.
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11. Котизације
Висину котизација за све турнире у Србији предлаже ТО ТСС а усваја УО ТСС.
Дужност директора турнира је да се унапред информишу о висини котизације за
турнир који организују.
На свим такмичењима играчи су дужни да плате котизацију која је одређена од
стране ТО ТСС изузев ако организатор одлучи да не наплаћује котизацију.
ПЛАЋАЊЕ КОТИЗАЦИЈЕ НЕ ПОДРАЗУМЕВА И АУТОМАТСКО
УЧЕШЋЕ НА ТУРНИРУ
Играч који је платио котизацију али није успео да уђе у турнир има право да
своју котизацију преузме назад од организатора у случајевима:
 Недовољно доброг ранга да уђе у турнир
 Неуписивања у уписну листу код Врховног судије
 Отказивања турнира
Играч нема право на повраћај котизације после самовољног одустајања од
учешћа на турниру.
У случају дисквалификације играч нема право на повраћај исте.
Котизације наплаћује особа из клуба организатора турнира, по могућности да то
не буде врховни судија или било који други судија који ради на том турниру.
12. Наградни фонд такмичења
На екипним такмичењима за сениоре и сениорке дели се и новчани наградни
фонд унапред одређен од стране ТО ТСС.
У случају пријављених више од 5 екипа исплата наградног фонда је за прво
коло, четвртфинале, полуфинале и финале.
У случају пријављених 3 или 4 екипе ТО ТСС задржава право прерасподеле
унапред одређеног наградног фонда.
На такмичењима јуниора и јуниорки и млађима која се бодују за ранг листу
ТСС, НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО исплаћивање новчаног наградног фонда већ клуб
организатор може обезбедити материјалне награде вредности до 500 ЕU у
динарској противвредности примерене узрасту такмичара.
13. Пропозиције турнира
Сваки турнир који се бодује за Ранг листу ТСС мора имати, у разумном року
пре почетка такмичења, јавно објављене пропозиције турнира.
Пропозиције морају садржати све релевантне информације за учеснике турнира:
контакт особа у клубу организатору, број терена , марка лопти са којима се игра
турнир , категорију турнира, времена за пријаву и одјаву, времена уписа,
величине жребова, висине котизације, адресе клуба организатора и официјелног
хотела.
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ДУЖНОСТ ДИРЕКТОРА ТУРНИРА ЈЕ ДА САМ НАПРАВИ
ПРОПОЗИЦИЈЕ И ДА ИХ ПОШАЉЕ КАНЦЕЛАРИЈИ НАДЛЕЖНОГ
САВЕЗА У ПЕРИОДУ ОД 14 ДО 10 ДАНА ПРЕ ПОЧЕТКА ТУРНИРА. У
ПРОТИВНОМ ИСТИ НЕЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ НА WEB САЈТУ ТСС
За потребе овог правила под надлежним савезом за техничку организацију
такмичења подразумева се ТСС за такмичења А и 1.категорије и Мастерсе ТСС
и Регионални савези за турнире Б, 2., 3. категорије и Регионалне Мастерс
турнире.
Пропозиције турнира се могу разликовати од одредаба одређених Правилника
ако је таква промена унапред одобрена од стране ТО ТСС уз претходан захтев
директора турнира.
14. Жреб
Свако такмичење у тенису регулише се жребом.
Жребани могу бити само такмичари/ке који у моменту жреба поседују валидну
регистрацију и лекарски преглед, то важи и за играче који имају WC
изузимајући странце који треба да попуне образац за учешће на турниру.
Играчи имају право да присуствују жребу и то право је НЕОТУЂИВО.
Број заинтересованих особа за присуство жребу је једино ограничено простором
у коме се жреб обавља. Врховни судија , уколико сматра за сходно , има право
да онемогући присуство жребу особама за које сматра да се недолично
понашају или на други начин ометају несметани жреб.
Жреб за сва такмичења може радити једино лиценцирани тениски судија
одређен за то такмичење, осим за турнире 2, 3, Б категорије и Регионалне
мастерсе уколико се они раде пре почетка турнира, када жреб врши особа коју
одређује канцеларија Региона, а који мора бити активни спортски судија са
минимум 2 (два) године праксе. У овом случају канцеларије Региона одговарају
за исправност жреба, а у пропозицијама турнира мора бити објављено место и
време одржавања жреб како би сви заинтересовани могли да присуствују.
Жреб се може радити и раније, пре дана почетка самог такмичења и тада у
пропозицијама турнира мора бити објављено место и време одржавања жреба
како би сви заинтересовани могли да присуствују.
15. Правила тениске игре (Rules of Тennis) и страни прописи
Тениски савез Србије као пуноправни члан Mеђународне тениске Федерације
(ITF) у потпуности прихвата Правила тениске игре донете од стране ове
институције.
На такмичењима која се бодују за ранг листу ТСС, судије у ситуацијама када
одређено правило не могу да пронађу у домаћим правилима, имају право да се
позову на правило које може разрешити одређени проблем на турниру у
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страним правилима (ATP, WTA, ITF Pro , ITF Juniors, Tennis Europe, Davis Cup,
Fed Cup).
СУДИЈЕ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ ПОЗОВУ НА СТРАНА ПРАВИЛА
ИСКЉУЧИВО У СЛУЧАЈУ КАДА КОНКРЕТНА СИТУАЦИЈА НИЈЕ
РЕГУЛИСАНА ПРАВИЛИМА ТСС
16. Допинг контрола (детаљније у Правилнику о спречавању
допинга)
Тениски савез Србије ће у сарадњи са надлежним институцијама Републике
Србије радити на борби против допинга у спорту.
Сви играчи који поседују валидну такмичарску легитимацију имају обавезу да
се упознају са одредбама закона о спречавању допинга у спорту Републике
Србије као и са одредбама Правилника о спречавању допинга ТСС.
Непознавање ових прописа НЕ ОСЛОБАЂА учесника такмичења од кривице.
Тениски савез Србије има право да у сарадњи са надлежним институцијама
Републике Србије иницира допинг контролу на било ком тениском такмичењу
које се бодује за ранг листу ТСС.
17. Формат мечева и службени резултат
На такмичењима А и 1. категорије и Мастерсима ТСС прописују се следећи
формати такмичења:
 Мечеви у појединачној конкуренцији у летњем периоду играју се на два
добијена tie- breaк сета, а мечеви у зимском периоду до четвртфинала и у
квалификацијама уместо одлучујућег, трећег сета игра се “MatchТiebreak Set” до 10 поена са обавезно 2 поена разлике.
Ово правило не важи за турнире А категорије, где се цео главни
турнир игра у два добијена tie-break сета.
На свим турнирима из летњег календара ( ТСС , ТСВ , ТСБ , ТСИС и ТСШиЗС)
2. категорије у конкуренцији до 12.год. прописују се следећи формати
такмичења:
 Први део такмичења се игра по групама „Raund robin“. Сваки меч у
групи се игра као један Тie – break сет до 6 гемова. Код резултата 6:6
игра се Tie – break до 7 са два поена разлике.
Уколико је играч започео такмичење и почео бар један меч у „Round robin”
систему, а није се касније појавио на једном или више мечева, из медицинских
разлога, исти се региструју резултатом: 6:0 за противника.
Предаја меча на терену , из медицинских разлога , у „Round robin” систему се
рачуна тако што се играчу који је предао меч признају гемови које је освојио до
тог момента , а играч коме је предат меч осваја све гемове до краја меча.
Играч који је предао меч из медицинских разлога може наставити такмичење,
ако су медицински разлози нестали тј. ако је играч способан да игра следећи
9
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меч. Такав играч равноправно наставља такмичење и има могућност да се
квалификује у главни турнир.
Играч који је предао меч из не медицинских разлога или се није појавио на мечу
нема више права наставити такмичење и његови до тада постигнути резултати
се бришу.
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:
1. међусобни мечеви играча,
2. збир добијених гемова (рачунају се само резултати играча који имају
исти број победа)
3. гем разлика (рачунају се само резултати играча који имају исти број
победа).
Ако је после горе наведених могућности све исто онда о проласку у главни
турнир одлучује жреб.
У главни део турнира пласирају се , у зависности од броја такмичара , један или
два најбоља такмичара из Раунд робин групе.
 Други део такмичења – Главни турнир, са величином жреба: 8 ,16 , 24 или 32
у зависности од броја Раунд робин група


Мечеви у главном турниру играју се на два добијена tie – break сета , а трећи
сет се игра „Match Tie-break Set“ до 10 поена са обавезно 2 поена разлике.



Гемови у групама и главном турниру се играју са применом “No-Ad” правила
што значи да се при резултату 40-40 игра још само један поен који одлучује
победника тог гема/сета/меча. При том резултату играч који прима сервис има
право да бира у коју страну ће примати сервис , тј. бира страну на коју ће играч
који сервира сервирати.

 Мечеви у конкуренцији парова играју се на два добијена tie-break сета
док се УВЕК одлучујући сет игра као “Match Tie-break Set” до 10 поена
са обавезно 2 поена разлике. Гемови у конкуренцији парова играју се са
применом “No-Ad” правила што значи да се при резултату 40-40 игра
још само један поен који одлучује победника тог гема/сета/меча. При
том резултату тим који прима сервис има право да бира у коју страну ће
играч који сервира сервирати. Редослед примаоца серве НЕ СМЕ СЕ
МЕЊАТИ.
На такмичењима А категорије у летњем периоду обавезно је истакнути
листе за упис у конкуренцији парова и микс парова док се у зимском
периоду то препоручује, али само ако околности то дозвољавају.
Минималан број пријављених парова мора бити 6.
ПРАВИЛНИЦИ ТСС ЗА 2019. ГОДИНУ
www.teniskisavez.com
-

Тел: 011/7121898

10

Играчу који изгуби у синглу и одустане од такмичења у паровима тако што
се не појави на мечу парова биће одузети бодови и за парове и за сингл
такмичење. Играч који се повукао са такмичења у синглу из медицинских
разлога, пре меча у синглу или за време меча у синглу једини има право да
се повуче са такмичења у парова.
У случају екстремних временских околности које су такве да постоји реална
опасност по играче или по завршетак такмичења у временски предвиђеном
року, судија такмичења у договору са организаторима и ИСКЉУЧИВО УЗ
ОДОБРЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ТАКМИЧАРСКОГ ОДБОРА или лица кога је
председник овластио као заменика у његовом одсуству , може донети
одлуку о промени формата мечева и то:
 Одлучујући сет се у појединачној конкуренцији главног турнира
може играти као “Match Tie-break Set”
 Мечеви у појединачној конкуренцији главног турнира и
квалификација (сви или од одређеног кола) се могу играти на два
добијена скраћена сета до 4 гема са обавезно 2 гема разлике. При
резултату 4:4 у сету се игра tie-break. Такође постоји могућност
примене “Match Tie-break Set-a” до 10 поена са обавезно 2 поена
разлике уместо одлучујећег сета
 Мечеви у конкуренцији парова у главном турниру (сви или од
одређеног кола) се могу играти са применом скраћених сетова до 4
гема са обавезно 2 гема разлике, применом “No-Ad” правила и
применом “Match Tie-break Set-a” до 10 поена са обавезно 2 поена
разлике уместо одлучујећег сета
 Отказивање такмичења у конкуренцији парова како би се завршило
такмичење у појединачној конкуренцији
 У случају премештања дела такмичења у дворану (без обзира на
подлогу) сви преостали мечеви тог кола у којем је дошло до
премештања морају бити одиграно под новим условима , без обзира
ако су се временске прилике побољшале.
Предаја меча НА ТЕРЕНУ биће регистрована тренутним резултатом.
У случају истог броја победа 2 играча у Раунд Робин групу гледа се међусобни
меч та два играча.
У случају истог броја победа 3 играча пласман ће се одредити на следећи начин:
1. Играч који је освојио више мечева у међусобним сусретима
2. Играч са најбољом сет разликом у међусобним сусретима. Match Tie-break
се рачуна као један сет. Играч/тим који преда меч током Match Tie-breaka губи тај меч службеним резултатом
3. Играч са најбољом гем разликом у међусобним сусретима
4. Жреб
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18. Финансијске обавезе ТСС на такмичењима са наградним фондом
Код Екипних Првенстава Србије (A категорије) Тениски савез Србије ће
извршити исплату предвиђеног наградног фонда ( ако је пропозицијама за
екипно првенство наградни фонд био предвиђен ) , екипама за дато екипно
такмичење, у року од 30 дана од дана када ТО ТСС прогласи резултате тог
екипног такмичења званичним и само екипно такмичење коначним.
Код појединачних такмичења ТСС са предвиђеним наградним фондом у којима
је ТСС непосредни организатор, Тениски Савез Србије ће вршити исплате
предвиђеног наградног фонда играчима одмах по завршетку њиховог последњег
меча на турниру.
19. Тумачења Правилника ТСС
Сва тумачења Правилника ТСС уз ниже наведене изузетке чини искључиво
Такмичарски одбор ТСС (ТО ТСС).
Тумачење одредаба Правилника о раду службених лица (део у вези судија) чини
Судијски одбор ТСС (СО ТСС).
Тумачење одредаба Дисциплинског правилника ТСС-а чини Дисциплинско
веће/суд ТСС-а.
За време трајања такмичења која се бодују за Ранг листу ТСС тумачења правила
тениса као и Правилника ТСС су у надлежности Врховног судије такмичења.
Након окончања такмичења у појединачној конкуренцији:
 На такмичењима А, 1., 2., 3. и Б категорије учесници такмичења могу
поднети
жалбу
Такмичарском
одбору,
на
E-mail:
takmicarski.odbor@teniskisavez.com, уколико сматрају да су њихова права
оштећена од стране Врховног судије турнира, осталих судија турнира,
клуба организатора или неког трећег лица. Такмичарски одбор ће заједно
са структурама Судијског одбора донети коначну одлуку о таквом
питању АЛИ ОДЛУКА ДОНЕШЕНА ЗА ВРЕМЕ ТУРНИРА СЕ НЕ
МОЖЕ ПРОМЕНИТИ
 На екипним такмичењима која се бодују за Ранг листу ТСС коначну
одлуку, за ситуације тoкoм меча између две екипе, доноси Врховни
судија тог меча. Таква одлука, за време трајања тог сусрета, је
непроменљива. По завршетку тог меча екипа има право да поднесе
жалбу Водитељу Лиге који ће одлучити у другој инстанци. На ту одлуку
екипа има право да поднесе жалбу Такмичарском одбору ТСС на E-mail:
Takmicarski.odbor@teniskisavez.com. Одлука ТО ТСС је коначна и може у
изузетним случајевима бити промењена једино одлуком Управног
одбора ТСС-а.
20. Промотивне активности ТСС‐а
Тениски савез Србије задржава екслузивно право да изврши маркетиншку
промоцију својих спонзора и савеза у целини на централном терену клуба који
организује одређено такмичење које се бодује за Ранг листу ТСС, за које
надлежне институције ТСС-а одреде као посебно интересантно за промоцију.
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Надлежне инстанце ТСС-а ће у разумном року пре почетка конретног
такмичења обавестити клуб организатор о својим намерама које су наведен у
ставу 1 овог правила укључујући тачан број реклама и њихову позицију на
самом терену.
Трошкове промоције сносиће ТСС.
Клуб организатор задржава право да и његови спонзори буду заступљени и то
под следећим условима:
 Да делатност спонзора клуба није у сукобу са делатношћу спонзора ТСС
који имају приоритет. У том случају ће надлежне инстанце ТСС донети
одлуку да ли се клубу дозвољава постављање рекламног материјала
клупских спонзора
 Да надлежне инстанце у ТСС-у имају право пречег бирања позиција за
своје спонзоре
О извршењу овог правила стара се КАНЦЕЛАРИЈА ТСС са СВОЈИМ
МАРКЕТИНГ ОДСЕКОМ.
Врховни судија на турниру има обавезу да учини све што може да помогне у
извршењу овог правила. Неуспех у томе не доводи до прекида турнира у току,
већ до дисциплинске одговорности клуба организатора.
У случају кршења овог правила дужност Врховног судије такмичења је да
одмах обавести ТО ТСС и да напише извештај о томе након такмичења.
21. Одрицање од одговорности
Сваки играч такмичења које се бодује за Ранг листу ТСС-а одриче се права да у
своје име, име свог тренера, родитеља, менаџера, саветника, представника или
повезане особе у сваком смислу, тражи одштету од ТСС-а или покрене поступак
против ТСС-а у случају било какве медицинске повреде за време трајања
такмичења, настале наступајући на том такмичењу или путујући на или са тог
такмичења.
Учешћа на такмичењима која се бодују за ранг листу ТСС су искључиво
ДОБРОВОЉНА.
22. Безбедност на такмичењима
Тениски клубови, организатори тениских такмичења која се бодују за ранг
листу ТСС-а у обавези су да поштују све одредбе ”Закона о спречавању насиља
и недоличног понашања на спортским приредбама” Републике Србије, као и
одредбе свих осталих позитивних законских прописа који се баве овом
тематиком у Републици Србији.
Непоштовање норми овог законског акта може прво довести до дисциплинског
кажњавања тениског клуба од стране Дисциплинског већа ТСС а на предлог
Комесара за безбедност ТСС.
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Сви тениски клубови који организују тениска такмичења дужни су да иста
пријаве у разумном временском року пре почетка такмичења надлежном органу
МУП-а.
23. Ступање на снагу
Сви Правилници ТСС које усвоји Управни одбор ТСС а на предлог
Такмичарског одбора ТСС ступају на снагу осмим даном од дана објављивања
на интернет страници ТСС.

Ц. ОПШТЕ ДЕФИНИЦИЈЕ (важе за сва такмичења)
1. Директни пријем у главни турнир (Direct Аcceptance‐DA)
Сви играчи примљени директно у главни турнир на основу свог ранга.
2. Директни пријем у квалификације (Qualifying Аcceptance‐QA)
Сви играчи који на основу свог ранга нису директно примљени у главни турнир
већ имају прилику да у њега уђу кроз квалификације.
3. Специјалне позивнице (Wild Cards‐WC)
Играчи примљени у главни турнир или у квалификације на основу специјалне
позивнице коју су добили од клуба организатора или стручног одбора
надлежног савеза. Сви играч који су добили WC морају бити обавештени о
томе од клуба организатора или Стручног савета и ОБАВЕЗНИ су да потврде
прихватање исте.
Списак специјалних позивница не мора бити јаван све до почетка жреба када
мора бити достављен Врховном судији који ради жреб и не може се мењати
након завршетка жреба. Играчи који су примљени у квалификације не могу
добити специјалну позивницу за главни турнир тог турнира од оног момента
када квалификације почну. Почетак квалификација је када се удари прва лопта
на првом мечу квалификација.
Играч нема право да прихвати специјалну позивницу за неки турнир уколико је
у тој такмичарској недељи већ пријављен за неки други турнир.
Играч који је добио специјалну позивницу и прихватио је, обавезан је да игра
само на том турниру у тој турнирској недељи.
Уколико играч са специјалном позивницом након направљеног жреба буде
принуђен да се повуче са тог турнира услед повреде или другог разлога,
организатор нема право да на то место постави другог играча са специјалном
позивницом. На то место може ући искључиво играч у статусу алтернатива или
срећног губитника уколико се ради о квалификацијама.
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Играч са специјалном позивницом може бити носиоц на турниру без обзира да
ли је реч о главном турниру или квалификацијама.
Играч са специјалном позивницом такође мора платити котизацију.
Услове за добијање специјалних позивница од стране ТСС-а прописује Стручни
одбор ТСС-а за турнире А и 1. категорије, који задржава одређени број
специјалних позивница.
4. Алтернативе (Alternates‐ALT)
Играчи који нису примљени у турнир на основу свог ранга а пријаву су
извршили на време. Играчи са тим статусом могу доћи на упис и уписати се.
Уколико има слободних места након завршетка уписа они ће у складу са својим
рангом ући у турнир и бити жребани.
Пример:
Величина жреба за квалификације је 32. Уписало се 20 играча са статусом QA
и 15 играча са статусом ALT и нико од њих са статусом алтернативе нема
ранг. Ко улази у турнир?
Одговор: Врховни судија ће жребом одлучити ко ће од њих 15 ући на 12 места.
5. Алтернативе на лицу места (Оn Site Аlternates‐OSA)
Играчи који се нису пријавили за турнир или су се пријавили након рока за
пријаву. Играчи са овим статусом могу доћи на упис и уписати се.
Играчи са овим статусом без обзира на свој ранг не полажу веће право на улазак
у турнир у односу на оне играче који су се на време пријавили.
Пример:
Играч са OSA статусом је дошао на упис за квалификације и уписао се.
Величина жреба за квалификације је 32, уписало се 15 играча са QA статусом,
7 играча са ALT статусом са рангом, 8 играча са АЛТ статусом без ранга и 5
играча са OSA статусом и сваки од њих има бољи ранг од било кога уписаног.
Ко улази у турнир?
Одговор: Врховни судија ће попунити жреб на следећи начин. Примиће свих 15
QA играча, 7 ALT играча са рангом, 8 ALT играча без ранга и 2 играча са OSA
статусом у складу са њиховим рангом.
6. Срећни губитници (Lucky Losers‐LL)
Играчи који су изгубили у последњем колу квалификација су аутоматски
уписани на листу LL, a по завршетку квалификација играчи који су изгубили у
претходним колима квалификација, а желе да буду LL морају да се упишу на LL
листу 30 мин. по завршетку квалификација.
После тога се врши жреб за редослед LL и ствара се листа приоритета LL. У
случају да прво коло главног турнира није истог дана када и последње коло
квалификација упис на листу приоритета LL се врши до 30 мин. пре почетка
првог кола главног турнира, а ово правило важи и за наредне дане све док трају
мечеви првог кола
ПРАВИЛНИЦИ ТСС ЗА 2019. ГОДИНУ
www.teniskisavez.com

Тел: 011/7121898

15

Одређивање приоритета код играча са овим статусом:
1. Коло у коме је тај играч изгубио у квалификацијама
2. Рангирани играчи
3. Нерангирани играчи
Процедура за одређивање приоритета је следећа:
Међу њима се мора направити приоритет на следећи начин:
Формирамо две групе играча, са рангом и без ранга.
Унутар сваке групе се жребом одлучи ко ће бити 1., 2., 3., итд
Иста процедура се понови и са нерангираном групом играча.
Спајањем те две групе добијамо коначни редослед – листу приоритета играча
са LL статусом за улазак у турнир, на начин да је група рангираних увек испред
групе нерангираних играча, под условом да су сви играчи испали у истом колу
квалификација.
Уколико се укаже потреба за играчем са листе приоритета тај играч се прозива и
он/она мора бити спреман у року:
 Од 5 минута
Уколико играч/играчица који/а се уписао/ла у листу за LL буде прозван није
спреман да изађе на терен у наведеном року:
 Он/она се ставља на последње место у листи приоритета за тај дан, али
задржава право да се и следећи дан упише, уколико и даље траје прво
коло
Играч са LL статусом може бити носиоц на турниру уколико је у турнир ушао
пре прављења жреба и задржава остала права као што су бодови са турнира…
LL не може бити играч који није играо квалификације!
7. Квалификанти (Qualifiers‐Q)
Играчи који су своје учешће у главном турниру изборили кроз квалификације.
Могу бити носиоци у главном турниру уколико им то сопствени ранг
омогућава.
8. Упис (Sign‐in)
На свим појединачним турнирима А и 1. категорије обавља се упис за
квалификације и упис за главни турнир у складу са Правилником о
појединачним такмичењима и пропозицијама турнира.
Сви играчи су ОБАВЕЗНИ да се лично упишу изузев играча са статусом WC
који нису обавезни да дођу на упис. Играчи који су успешно прошли
квалификације (КВАЛИФИКАНТИ) нису обавезни да се упишу за главни
турнир.
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Уписивање у уписну листу код Врховног судије представља примаран услов за
стављање у жреб.
Играч који је платио котизацију а није се уписао у уписну листу код Врховног
судије НЕЋЕ БИТИ СТАВЉЕН У ЖРЕБ И НЕМА ПРАВО НАСТУПА.
Времена, постојање и начин уписа су регулисана Правилником о појединачним
такмичењима и Регионалним правилницима за турнире 2., 3. и Б категорије.
9. Турнирска недеља
Сви турнири који се бодују за ранг листу ТСС, осим екипних такмичења, имају
СУБОТУ као дан почетка турнира. СУБОТА представља и почетак једне
турнирске недеље.
Такмичар/ка може наступати НА САМО ЈЕДНОМ тениском такмичењу из
календара ТСС и Региона, у току једне турнирске недеље, осим уколико
Такмичарски одбор ТСС не донесе другачију одлуку.
Турнирска недеља се завршава у ПЕТАК, 7 (седам) дана након почетка.
Уколико су објективне околности такве да турнир не почиње у суботу, већ неки
други дан у наредних 5 дана од суботе тај турнир и даље припада турнирској
недељи која је почела у суботу.
Играч нема право да у суботу почне један појединачни или екипни турнир ТСС
или Региона, изгуби и да онда у истој тој турнирској недељи наступи на било
ком другом појединчном или екипном турниру ТСС или Региона.
Играч нема право да у исто време игра појединачно и екипно такмичење из
календара ТСС или Региона.
Кршење горе наведних правила доводи до аутоматског одузимања бодова са
такмичења које је играч играо у исто време.
Играч има право да игра TE, ITF, АТP и WTA такмичење и да након
елиминације игра екипно и појединачно такмичење из календара ТСС и Региона
у истој недељи.
10. Претквалификације на појединачним турнирима
Преквалификације су турнири који се играју само за слободне специјалне
позивнице и он је потпуно независтан од квалификационог турнира. Клуб
организатор мора упутити писани захтев ТО ТСС уколико жели да организује
претквалификације и у њему мора навести следеће:
 Број специјалних позивница за које се играју претквалификације
 Формат мечева
 Датум почетка и краја (не смеју се преклапати са датумом почетка
квалификација)
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 Висину котизација за претквалификације која не сме бити већа од висине
котизације за дату категорију такмичења уз напомену да играч који се на
овај начин избори за специјалну позивницу плаћа само разлику до пуне
вредности котизације
ТО ТСС задржава право да не дозволи одржавање претквалификација.
11. Информације о такмичењу – Пропозиције
Клуб организатор турнира је дужан да одреди Директора турнира.
Његова обавеза је, да најраније 14 дана а најкасније 10 дана пре почетка
турнира, пошаље информације о турниру на формулару прописаном од стране
ТО ТСС савезу у чијој је ингеренцији турнир. Кршење овог правила ће
резултирати необјављивањем пропозиција.
Тек по одобрењу од стране савеза пропозиције могу бити јавно објављене.
Само комплетно попуњен формулар за пропизиције може бити јавно објављен.

Д. ПРИЈАВА И ОДЈАВА ‐ ПОЈЕДИНАЧНA ТAKMИЧЕЊА
1. Пријава
СВИ ТАКМИЧАРИ СУ ДУЖНИ ДА СЕ СТАРАЈУ О ПОВЕРЉИВОСТИ
СВОЈЕ ЛОЗИНКЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ПРИЈАВЕ. ТСС НЕ
СНОСИ ОДГОВОРНОСТ У СЛУЧАЈУ ЗЛОУПОТРЕБЕ ЛОЗИНКЕ ОД
СТРАНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ИСТА НЕЋЕ БИТИ ВАЉАН РАЗЛОГ ЗА
ПРОМЕНУ СТАТУСА НА БИЛО КОЈИ НАЧИН !
На тениским такмичењима А и 1. категорије играчи су обавезни да се унапред
пријаве за турнир.
На тениским такмичењима 2., 3. и Б категорије начин пријаве ближе је
регулисан одредбама регионалних правилника.
Само ваљано регистрован играч за текућу годину стиче право пријаве путем
интернет странице ТСС. Играч који није регистрован за текућу годину задржава
право уписа на турнир као Алтернатива на лицу места уз приказану важећу
Такмичарску легитимацију.
Играчи ће се за турнире А и 1. катеторије пријављивати на следећи начин:
 Помоћу ”интернет странице” ТСС-а у складу са упутством које је
објављено на истој и које је послато свим тениским клубовима
члановима ТСС
Крајњи рок за пријаву турнира је увек СРЕДА, 3 (три)дана пре почетка турнира,
у поноћ, осим уколико је почетак турнира неки други дан, а не субота, и тада је
рок за пријаву онај који је објављен у пропозицијама турнира.
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Након рока за пријаву канцеларија ТСС, ће у ЧЕТВРТАК објавити
ПРЕЛИМИНАРАН СТАТУС турнира.
Приликом формирања ПРЕЛИМИНАРНОГ СТАТУСА играчи без
међународног или националног ранга биће жребани, у канцеларији ТСС, за
позицију у статусу. Тиме ће се знати који играчи су у статусу за Квалификације
турнира а који су на листи Алтернатива.
Један играч има право да пријави 2 турнира у истој турнирској недељи
поштујући рокове дате за пријаву.
2. Одјава
На тениским такмичењима А и 1. категорије играчи су обавезни да се унапред
одјаве са турнира.
На тениским такмичењима 2., 3. и Б категорије начин одјаве ближе је регулисан
одредбама регионалних правилника, а ако регионални правилник не постоји
важи правилник ТСС.
Играчи ће се са турнира А и 1. катеторије одјављивати на следећи начин:
 Помоћу ”интернет странице ” ТСС-а у складу са упутством које је
објављено на истој и то у року предвиђеном за то.
Крајњи рок за одјаву са турнира је увек ЧЕТВРТАК, 2 (два)дана пре почетка
турнира, у поноћ, осим уколико је почетак турнира неки други дан а не субота и
тада је рок за одјаву онај који је објављен у пропозицијама турнира.
Након рока за одјаву канцеларија ТСС ће, у ПЕТАК до 14 часова објавити
КОНАЧАН СТАТУС турнира.
Ако се играч сам не одјави са једног турнира до ЧЕТВРТКА у поноћ, он ће бити
аутоматски скинут из статуса према следећем приоритету:
1. Играч остаје у статусу главног турнира ТСС старије узрасне категорије
2. Играч остаје у статусу квалификација турнира ТСС старије узрасне
категорије
3. Играч остаје у статусу главног турнира ТСС своје узрасне категорије
4. Играч остаје у статусу квалификација турнира ТСС своје узрасне
категорије
5. Играч остаје у статусу турнира региона у коме је најбоље
позициониран
Ако се играч не појави на турниру због болести , дужан је да у року од 3(три)
дана пошаље формулар за одјаву (налази се на сајту ТСС) и лекарски налаз на
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Е-mail: odjava@teniskisavez.com . Први неоправдани изостанак са турнира
повлачи за собом 4 (четири) казнена поена (не одузима се од бодова ранг листе)
, а други неоправдани изостанак повлачи за собом 6 (шест)казнених поена. Када
играч сакупи 10 (десет) казнених поена бива аутоматски суспендован месец
дана са свих турнира из календара ТСС и региона. Програм он-лине пријаве
аутоматски блокира пријаве на турнире и брише играча са до тада пријављених
турнира у том периоду.

Е. ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
Такмичарски одбор ТСС ће у разумном року пре почетка турнирске
календарске године прописати конкурсне услове за организацију појединачних
такмичења из Календара ТСС.
Клубови домаћини Првенстава Србије се не одређују само путем конкурса. ТО
ТСС задржава право да у директним преговорима са заинтересованим
клубовима врши одабир домаћина водећи се идејом да се такмичење одржи у
клубу који је спреман да понуди највише могуће организационе услове у
интересу играча, такмичења и Тениског савеза Србије.
1. Право учешћа
Право учешћа на појединачном турниру имају сви регуларно регистровани
такмичари који поседују ваљану и важећу такмичарску легитимацију коју
морају показати Врховном судији турнира приликом уписа или пре почетка
свог првог меча (на турнирима на којима се жреб ради унапред).
Играчи под временском казном забране играња немају право учешћа док им је
казна на снази.
По старосној конкуренцији (гледа се календарска година рођења играча):
 У конкуренцији сениора/ки такмичари и такмичарке са напуњених 16
и 18 година и старији , могу играти без ограничења,
 Јуниори/ке до 18 година, који у тој години навршавају 18 година
 Дечаци и девојчице до 16 година, који у тој година навршавају 16
година,
 Дечаци и девојчице до 14 година, који у тој години навршавају 14
година,
 Дечаци и девојчице до 12 година, који у тој години навршавају 12
година,
 Дечаци и девојчице узраста 10. година НЕ МОГУ наступати на
турнирима до 12 година, изузев ако су на дан почетка турнира
напунили 10. година.
 Дечаци и девојчице са напуњених 14 година, имају право наступа на
турнирима до 18 година и турнирима сениора и сениорки – 10 (десет)
пута у току једне календарске године, рачунајући обе конкуренције
заједно.
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Такмичари/ке, страни држављани, имају право учешћа на свим појединачним
такмичењима, осим на појединачним Првенствима Србије, А категорије и
Првенствима региона, Б категорије.
Такмичар са двојним држављанством, који поседује и држављанство Србије,
има право да игра на појединачним Првенствима Србије и појединачним
Првенствима региона, под условом да је у међународној евиденцији
такмичара заведен као SRB . У противном такав играч неће моћи играти
Државно првенство Србије нити Првенство региона, нити може
наступати на екипном првенству као домаћи играч.
Такмичар са боравишном дозволом, регистрован за тениски клуб у Србији,
као и такмичар који није пријављен као SRB за све међународне турнире
сматра се страним држављанином.
Страни држављани ,без наше такмичарске легитимације и млађи од 18 година,
имају право учешћа 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.
Играчи НЕМАЈУ право учешћа на турнирима 2. категорије ако су рангирани на
ранг листи ТСС до 10 места, ако поседују било који професионални ранг и ранг
до 200 места на ТЕ или ITF ранг листи. Ово правило се не односи на сениоре.
Играчи НЕМАЈУ право учешћа на турнирима 3. категорије ако су рангирани на
ранг листи ТСС до 20 места, ако поседују било који професионални ранг и ранг
до 200 места на ТЕ или ITF ранг листи. Ово правило се не односи на сениоре.
Регионалне Мастерсе и Регионална Првенства могу играти само играчи
регистровани за клубове који припадају Региону који организује Мастерс или
регионално првенство .
Играч има право:
 Да од 01. Јануара до 01. Јула текуће године да одигра САМО ЈЕДНО
Регионално првенство у једној узрасној категорији у складу са
чињеницом ком Региону припада тениски клуб за који је регистрован.
У зависности од ранга може одиграти и остала Регионална првенства, а у
складу са претходним ставом, у Региону ком припада тениски клуб за
који је регистрован
 Да од 02. Јула до 31. Децембра одигра САМО ЈЕДНО Регионално
првенство у једној узрасној категорији у складу са чињеницом ком
Региону припада тениски клуб за који је регистрован.
У зависности од ранга може одиграти и остала Регионална првенства, а у
складу са претходним ставом, у Региону ком припада тениски клуб за
који је регистрован
Играч има право да одигра Мастерс ТСС у више старосних
зависности од ранга на ранг листи ТСС

категорија у

ПРАВИЛНИЦИ ТСС ЗА 2019. ГОДИНУ
www.teniskisavez.com

Тел: 011/7121898

21

2. Формати такмичења
SINGL

LETNJI TURNIRI

DUBL

KVALIFIKACIJE

GLAVNI TURNIR

GLAVNI TURNIR

A KATEGORIJA

28 QA

4 WC (2+2)

24 DA

4Q

4 WC (2+2)

14 DA

2 WC (1+1)

I KATEGORIJA

24 QA

8 WC (6+2)

24 DA

4Q

4 WC (2+2)

6 DA

2 WC (1+1)

60 DA

4 WC

II KATEGORIJA NA 32

28 DA

4 WC

II KATEGORIJA NA 64

60 DA

4 WC

120 DA

8 WC

B KATEGORIJA

III KATEGORIJA
SINGL

ZIMSKI TURNIRI

DUBL (NISU OBAVEZNI)

KVALIFIKACIJE

GLAVNI TURNIR

GLAVNI TURNIR

A KATEGORIJA

28 QA

4 WC (2+2)

24 DA

4Q

4 WC (2+2)

14 DA

2 WC (1+1)

I KATEGORIJA

24 QA

8 WC (6+2)

20 DA

8Q

4 WC (2+2)

6 DA

2 WC (1+1)

B KATEGORIJA NA 32

28 DA

4 WC

B KATEGORIJA NA 48

44 DA

4 WC

II KATEGORIJA NA 32

28 DA

4 WC

II KATEGORIJA NA 48

44 DA

4 WC

PRAVILO 4WC NE VAŽI ZA

III KATEGORIJA

120 DA

8 WC

TURNIRE KOJI SE IGRAJU
NA ŽREBOVIMA 8 !
ISTI SE IGRAJU PO FORMATU
8DA !

Шема Мастерс такмичења ТСС

Мастерс играју најбољих 8 (осам) такмичара са Ранг листе ТСС у одређеној
конкуренцији. Резерве су такмичари од 9-тог до 16-тог места на Ранг листи. Сви
такмичари (и резерве) морају потврдити учешће до рока који предвиђају
пропозиције мастерса.
Минимални број такмичара да би се Мастерс одржао је 4 (четири).
У случају не доласка такмичара који је већ жребан, алтернација на лицу места
(ОСА) може бити само такмичар до 16-тог места на ранг листи , који је
потврдио учешће, и он ће заузети место у жребу такмичара који није дошао.
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Шема Куп‐а Србије 10s
KUP SRBIJE DO 10 GODINA - ORGANIZATOR
FINALE
UTEŠNI

POLUFINALE
UTEŠNI

II KOLO
UTEŠNI

I KOLO

II KOLO

POLUFINALE

FINALE

VRHOVNI SUDIJA

3. Расподела специјалних позивница и трајање турнира
 А и 1. категорија
Стручни одбор ТСС додељује 2 специјалне позивнице у главном жребу сингла.
Стручни одбор ТСС додељује 1 специјалну позивницу у главном жребу дубла.
Главни турнир мора трајати најмање 4 дана у свакој конкуренцији засебно.
Стручни одбор ТСС додељује 2 специјалне позивнице у квалификацијама
сингла.
Квалификације морају трајати најмање 1 дан.
 2, 3. и Б категорија (у летњем периоду)
Све специјалне позивнице додељује клуб организатор.
4. Одређивање приоритета уласка дублова у турнир
Жреб дубла је на 16 или 8 без квалификација са 2 специјалне позивнице.
Приорити су:
1. Оба играча са ATP/WTA рангом у синглу.
2. Један играч са ATP/WTA рангом у синглу и један играч са сингл рангом
ТЕ до 50 места или ITF do 100 места
3. Оба играча са ТЕ, ITF сингл рангом, ТЕ до 50 места, ITF do 100 места
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4. Један играч са ATP/WTA рангом у синглу и један играч са ATP/WTA
рангом у дублу
5. Оба играча са ATP/WTA дубл рангом
6. У конкуреницији до 18 година један играч са ITF рангом у синглу и један
играч са ITF рангом у дублу
7. Један играч са ATP/WTA рангом и један играч са сингл рангом ТСС
8. Оба играча са сингл рангом ТСС
9. Један играч са сингл рангом ТСС и један играч без ранга
10. Оба играча без икаквог ранга
У случају истог броја поена два тима предност има пар у коме је играч са бољим
ATP/WTA или TE/ITF или TСС рангом.
6. Времена уписа
Упис за квалификационе турнире А и 1. категорије код играча је до 9 часова док
је код играчица до 12 часова на дан почетка квалификација.
Упис за главне турнире А и 1. категорије је код играча до 9 часова док је код
играчица до 12 часова на дан почетка турнира.
Упис за дубл турнир је до 12 часова првог дана главног турнира у синглу.
Клуб организатор и канцеларија ТСС могу уз одобрење ТО ТСС изменити
прописана времена уписа и навести друга у пропозицијама, чиме та друга
постају валидна.
Времена уписа за турнире 2, 3 и Б категорије су прецизније регулисана
регионалним правилницима.
7. Минималан број играча да би турнир био бодован за ранг листу
ТСС
Минималан број играча за све конкуренције и категорије је 8, осим за турнире А
категорије где је минимум 16 играча.
Турнири који имају мање играча од тога неће бити бодовани за ранг листу ТСС.
8. Жреб
Жреб се ради након уписа и обавља га искључиво Врховни судија турнира
на турниру или пре турнира у канцеларији регионалногсавеза или на
другом месту које место одређује ТАКМИЧАРСКИ ОДБОР региона.
На турнирима II категорије до 12.год. у летњем периоду тј. турнири по летњем
календару региона, такмичари/ке се жребају у групе (Раунд робин)
Број група зависи од броја пријављених такмичара/ки. У свакој групи може
бити 4 или 3 такмичара/ки. На прво место у групи постављају се такмичари/ке
са најбољим рангом, а на друго место се жребају такмичари/ке са следећим
ранговима (ако таквих има). Остали не рангирани такмичари/ке се жребају
редом у групе на 3-ће и 4-то место. Ако нема довољан број рангираних
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такмичара/ки онда се и на места у групи која су предвиђена за рангиране
такмичаре/ке жребају не рангирани такмичари/ке редом.
Жреб за главни турнир врши се на лицу места, узимајући у обзир ранг играча на
важећој ранг листи ТСС, и на основу исте, постављају се носиоци у главном
На турнирима на којима је упис оног дана када и почиње такмичење биће
жребани САМО они играчи који се лично упишу у уписну листу код Врховног
судије. Плаћање котизације а НЕ УПИСИВАЊЕ у уписну листу подразумева да
се тај играч неће наћи у жребу.
Одговорност сваког играча је да се сам упише.
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.
9. Одређивање носиоца на турниру
Носиоци на турниру одређују се према последњој доступној ранг листи за
одређену конкуренцију назначеним редоследом.
Признају се следеће ранг листе (по приоритету):
 За турнире до 12 година
1. Ранг листа ТСС без ограничења
2. Ранг листа Региона у коме се игра турнир без ограничења
 За турнире до 14 година
1. Ранг листа ТЕ до 50. места
2. Ранг листа ТСС без ограничења
3. Ранг листа Региона у коме се игра турнир без ограничења
 За турнире до 16 година
1. ATP/WTA ранг листе без ограничења
2. Ранг листа ТЕ до 50. места
3. Ранг листе ТСС без ограничења
4. Ранг листа Региона у коме се игра турнир без ограничења
 За турнире до 18 година
1. ATP/WTA ранг листе без ограничења
2. Ранг листа ITF за јуниоре/ке до 100. места
3. Ранг листе ТСС без ограничења
4. Ранг листа Региона у коме се игра турнир без ограничења
 За турнире сениора/ки
1. ATP/WTA ранг листе без ограничења
2. Ранг листе ТСС без ограничења
3. Ранг листа Региона у коме се игра турнир без ограничења
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Број носиоца у главном турниру зависи од величине жреба и он је:
Жреб на
8
2 носиоца
Жреб на 16
4 носиоца
Жреб на 32
8 носиоца
Жреб на 64
16 носиоца
Жреб на 128
16 носиоца
Број носиоца у квалификацијама зависи од броја играча који се могу
квалификовати (квалификаната) и он је:
2 квалификаната
4 носиоца
4 квалификаната
8 носиоца
8 квалификаната
16 носиоца
Само играчи са рангом могу бити носиоци!
Постављање носиоца у жребу
У главном турниру носиоци се увек постављају према следећој табели:
Носиоци
Жреб 8
Жреб 16
Жреб 32
Жреб 64
Жреб 128
1,2
1,8
1,16
1,32
1,64
1,128
3,4
5 и 12
9 и 24
17 и 48
33 и 96
5,6,7,8
8,16,17,25
16,32,33,49 32,64,65,97
9,10,11,12
9,25,40,56 17,49,80,112
13,14,15,16
8,24,41,57 16,48,81,113
Носиоци у главном турниру постављају се на следећи начин:
 Први и други носиоц се без извлачења постављају тако што је први увек
на првој линији у жребу а други увек на последњој
 Трећи и четврти носиоц жребају се на тај начин да првоизвучени иде на
линију мањег броја а другоизвучени на преосталу
 Носиоци 5-8 жребају се на тај начин да првоизвучени иде на линију
најмањег броја, другоизвучени на следећу и тако редом
 Носиоци 9-12 аналогно носиоцима 5-8
 Носиоци 13-16 аналогно носиоцима 9-12
У квалификацијама носиоци се постављају на начин да је жреб подељен у
секције при чему крај сваке секције представља квалификант.
На тај начин жреб који има 4 квалификанта има 4 секције, 8 квалификаната 8
секција итд.
Свака секција има највише два носиоца.
На примеру жреба са 4 квалификанта објаснићемо принцип:
Постоје 4 секције
Свака секција има два носиоца, укупно 8
Прва 4 носиоца се постављају без извлачења увек на почетке секција
Друга 4 носиоца се жребају и одлуком жреба постављају на дна сваке
секције од горе на доле
Тек када се поставе сви носиоци прелази се на извлачење осталих играча одозго
на доле.
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11. Број мечева у једном такмичарском дану
У току једног такмичарског дана играч на турнирима који се бодују за ранг
листу ТСС може играти највише 3 меча и то:
 2 сингл меча
 2 сингл меча и један дубл меч
 3 дубл меча
На турнирима где се игра Раунд робин – II категорија 12 година – број мечева у
току првог такмичарског дана је : мечеви у групи + један меч главног турнира, а
за остале дане турнира важи Правилник ТСС за појединачне турнире.
Пауза између два меча у групи је максимум 30 минута, што се односи и на меч
између задњег меча у групи и првог меча у главном турниру.
За сва остала дешавања на турниру важи Правилник ТСС за појединачне
турнире.
У случају екстремних временских услова или других услова који прете да
онемогуће завршетак турнира играч може играти и више мечева. Одлуку о
овоме доноси Врховни судија турнира након сагледавања свих релевантних
чињеница и консултација са овлашћеним представником ТО ТСС.
Меч прекинут из неког разлога (мрак, киша...) пре завршетка првог сета и
наставља се следећег дана, рачуна се као нов меч тог играча за тај дан.
Меч прекинут из неког разлога (мрак, киша...) након завршетка првог сета и
наставља се следећег дана не рачуна се као нов меч тог играча за тај дан.
Прекинут меч из претходног дана не би требало ставити по распореду играња у
прву туру након сагледавања свих објективних чињеница.
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
Врховни судија турнира нема право да такмичара постави да игра дубл меч пре
сингл меча у једном такмичарском дану осим ако сам играч изрази такву жељу
писаним путем и достави врховном судији .
Уколико одлуком ТО ТСС такмичарима, услед преклапања турнира, буде
дозвољено да наступају на два турнира у истој турнирској недељи онда
такмичар ПРИСТАЈЕ на чињеницу да може одиграти и више од 3 меча у току
дана.
Уколико се два турнира одигравају у два клуба у истом граду или у два града
онда је одлука на Врховним судијама оба турнира да ли ће дозволити играчу
упис на другом турниру, водећи се пре свега чињеницом да ли је тако што
практично и да ли не ремети прављење распореда оба турнира.
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СВЕ ОДЛУКЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА ТО ТСС УПУЋЕНЕ
ВРХОВНОМ СУДИЈИ МОРАЈУ БИТИ УПУЋЕНЕ ПИСАНИМ ПУТЕМ
12. Крајња времена почетака мечева и прекид мечева
Мечеве не би требало почињати:
 На турнирима МИНИ ТЕНИС након 19 часова
 На турниру до 12 година након 21 часа
 На турнирима до 14, 16, 18 година након 22 часа
У свим конкуренцијама мечеви не би требало да трају након 24 часа.
Горе наведене критеријуме Врховни судија има право да промени уколико по
његовој процени пролонгирани почетак мечева може допринети регуларном
завршетку турнирског дана.
Врховни судија мора прекинути започети меч уколико је прошло 24 часа
(поноћ) а још увек није завршен први сет. Уколико је прошло 24 часа (поноћ) а
има изгледа да се меч реално заврши у разумном и скором року, Врховни судија
има право да тај меч не прекине.
У случају великих врућина које прелазе 38C степени према званичном податку
са интернет странице Републичког Хидрометеоролошког завода Србије,
Врховни судија може донети одлуку након консултација са Директором турнира
о привременом прекиду мечева.
Мечеви који су у току СЕ НЕ МОГУ ПРЕКИНУТИ ВЕЋ СЕ УВОДИ ПАУЗА
ОД 10 МИНУТА ИЗМЕЂУ ДРУГОГ И ОДЛУЧУЈУЋЕГ СЕТА ГЛАВНОГ
ТУРНИРА.
Нови мечеви не почињу док се временски услови не промене у корист играча.
Одлука о прекиду мечева увек је у искључивој надлежности Врховног судије.
13. Прављење распореда мечева
Прављење распореда мечева је у искључивој надлежности Врховног судије
турнира.
ОБАВЕЗА ЈЕ ИГРАЧА ДА ПРАТЕ РАСПОРЕД МЕЧЕВА И ДА СЕ НА
ВРЕМЕ ПОЈАВЕ НА СВОМ МЕЧУ
Распоред за наредни такмичарски дан мора бити објављен најкасније до 22 часа
текућег дана .
Директор турнира има право да тражи да се одређени мечеви поставе на
одређене терене и у одређено време али је Врховни судија инстанца која ће о
овоме одлучити водећи се интересима турнира и оцењујући да ли жеља
Директора турнира нарушава планирани распоред.
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Мечеви се могу одвијати један за другим или им може бити оквирно (НЕ ПРЕ)
или тачно време почетка (ПОЧИЊЕ У).
Уколико се играч не појави на свом мечу у року од 15 минута од тренутка када
је Врховни судија прозвао играче тог меча да изађу на терен, сматра се да је тај
играч предао свој меч у корист противника и он подлеже дисциплинској
одговорности. Време мери Врховни судија, Главни судија или асистент.
Врховни судија има право да у изузетним случајевима “више силе” ово време
чекања продужи. Гужве у саобраћају, кварови на возилима и слично нису
ваљани разлог за кашњење на меч.
Искључива је одговорност играча да буде присутан у клубу, прати распоред
играња и да изађе на свој меч када га судија прозове.
НИЈЕ НАДЛЕЖНОСТ ВРХОВНОГ СУДИЈЕ да редовно телефоном или на
други начин обавештава играче о тренутном стању мечева!
14. Одмор између мечева
Такмичари имају право на одмор између два било која меча у зависности од
трајања претходног меча и то:
 Ако је претходни меч трајао до 60 минута одмор је најмање 30 минута
 Ако је претходни меч трајао од 60 до 90 минута одмор је најмање 60
минута
 Ако је претходни меч трајао преко 90 минута одмор је најмање 90 минута
Пауза између сингл и дубл меча за једног играча може бити највише 60 минута.
Уколико се истог дана играју полуфинале и финале, одмор пре финала мора
трајати минимум 120 минута, осим у случају да финале има ТВ пренос , када
може бити и мања.
Између два турнирска дана пауза мора бити, уколико то објективне околности
омогућавају, минимум 12 часова.
15. Пауза за тоалет
На свим појединачним турнирима који се бодују за ранг листу ТСС мушкарци
имају право на 1 одлазак у тоалет а жене на 2 одласка у тоалет укључујући и
загревање.
Играч/ица се мора претходно јавити и добити одобрење од главног судије,
врховног судије или асистента меча за одлазак у тоалет. Свако напуштање
терена без дозволе повлачи могућу дисквалификацију играча.
У игри парова тим има право на 2 одласка у тоалет за време меча. Одлазак
једног играча у тоалет ће се сматрати као један искориштен одлазак тима.
Играч би требао да користи одлазак у тоалет за време паузе између два сета. У
случају потребе за хитним одласком у тоалет он би требао бити пре сервиса
играча који одлази у тоалет.
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У изузетним случајевима хитности може се одобрити одлазак у тоалет играчу
који током гема сервира или пре почетка сервиса противника.
У том случају играч мора да се врати на терен у свом времену (20-90) секунди.
Кашњење играча се кажњава са Time Violation опомена а након тога са
казненим поеном за свако следеће кашњење.
Пауза за тоалет се може користити и за промену опреме у ком случају се мора
користити за време паузе између два сета.
За време одласка у тоалет играч не може добијати савете нити се умивати,
туширати или примати медицински савет тј. помоћ.
Време дозвољено за одлазак у тоалет је разумно време.
16. Одлазак са терена
Играч нема право да напушта терен изузев у случају одласка у тоалет, у случају
да му се указује медицинска помоћ коју је неопходно урадити ван терена и у
случају прекида због екстремних временских услова.
Врховни Судија ће након сагледавања свих релевантних фактора бити у
могућности да изрекне казну дисквалификације услед самовољног
напуштања терена од стране играча.
17. Медицинска помоћ
Играч има право да у било ком тренутку током меча затражи медицинску
помоћ.
Физиотерапеут је особа надлежна за утврђивање врсте повреде (акутна или
хронична) и на основу тога он доноси одлуку да ли је указивање медицинске
помоћи неопходно урадити одмах или на следећој промени страна.
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, Главни судија или 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 или 6 минута (у случају 2
повреде у исто време).
Медицински третман се пружа на промени страна и може трајати 60-90 секунди.
За једну повреду играч може примити 1 медицинску помоћ и 2 медицинска
третмана и то било којим редоследом.
Медицинска помоћ се може пружити на терену или ван терена 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.
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Грч не спада у повреде већ се сматра кондиционим стањем и може бити део
других медицинских стања. За све грчеве играч има право да прими 2 пуна
медицинска третмана на промени страна. У случају да је играч/ца принуђен да
преда меч услед повреде или медицинског стања он задржава право да наступи
у дублу или микс дублу, чак иако се он игра истог дана, уз дозволу
физиотерапеута. Играч има право да преда поене и гемове да би дошао до
промене страна те стекао право на пун медицински третман за грч.
У случајају одсуства физиотерапеута судија има дискреционо право да донесе
одлуку о наставку меча, вођен тренутним стањем повређеног такмичара и
одвијања самог такмичења.
18. Техничка организација 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 на свим турнирима који се
бодују за ранг листу ТСС изврши комерцијално брендирање терена, у складу са
Упутством TСС за организацију такмичења од нарочитог значаја.
Под тим се подразумева:
 Постављање рекламних банера на ограду иза основне линије
 Постављање рекламних банера на ограду терена са дужих страна терена
 Постављање рекламних банера на крајеве мреже
 Постављање рекламних банера на судијску столицу и клупе за играче
Клуб организатор такмичења има право да задржи и своје рекламне банере
према Упутству ТСС за организацију такмичења од нарочитог значаја.
О извршењу ових обавеза стара се Маркетинг служба Тениског савеза Србије.
На свим Првенствима Србије обавезно је интонирање химне Републике Србије
на церемонији затварања такмичења као и истицање Државне заставе Републике
Србије током трајања такмичења.
Уколико другачије није наведено у договору тениског клуба домаћина
Државног првенства Србије, обавезе целокупне организације церемоније
затварања су обавезе клуба домаћина.
Играчи финала обавезни су да присуствују церемонији затварања турнира и
церемонији доделе награда уколико се она обавља до 30 минута од окончања
финалног меча.
19. Техничка организација појединачних Првенстава Србије
Тениски савез Србије задржава апсолутно власништво над организацијом
наведених турнира.
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Обавезе тениског клуба домаћина овог такмичења су оне које су прописане
Правилником о лиценцирању тениских клубова и организацији такмичења ТСС.
Тениски савез Србије на себе преузима трошкове хонорара, смештаја и превоза
Асистената Врховног судије и свих Главних судија као и све трошкове
проистекле из “брендирања” терена спонзорским банерима ТСС.
Трошкове пута, исхране, смештаја и хонорара за Врховног судију на себе
преузима клуб домаћин такмичења.
Тениски савез Србије преузима обавезу набављања лопти и пехара.
Тениски клуб у коме се одржава појединачно првенство Србије за време
одржавања турнира мора бити затворен за рекреацију и клубске тренинге или
их мора свести на разумну меру. Одлука Врховног судије такмичења по овом
питању је коначна и уколико по његовом мишљењу клубски и рекреативан
распоред угрожава редовно одигравање мечева са турнира он има право да
наложи моментално прекидање свих таквих клубских активности.
Сви тениски клубови домаћини појединачних Првенстава Србије ће унапред
добити Организациона упутства од канцеларије ТСС. Сви трошкови који
настану на основу накнадних организационих захтева, ван правилника о
лиценцирању тениских клубова и организацији турнира, иду на терет ТСС.
Уколико другачије није наведено у договору тениског клуба домаћина
Државног првенства Србије, обавезе целокупне организације церемоније
затварања су обавезе клуба домаћина.

Ф. ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА
1. Врсте такмичења
Такмичарски одбор ТСС прописује следећа екипна такмичења :
 Екипна такмичења сениора и сениорки
 Регионална мушка и женска екипна такмичења до 14 и 18 година
 Финална мушка и женска екипна такмичења до 14 и 18 година
Минималан број екипа за екипна такмичења сениора-ки су 3 екипе, у изузетним
случајевима, ТО ТСС може дозволити учешће само две екипе. Минималан број
екипа за регионално такмичење у конкуренцији 14. и 18. год. су две екипе.
2. Руковођење екипним такмичењем
А. Директор екипних такмичења
Такмичарски одбор ТСС одређује директора екипних такмичења. Директор
екипних такмичења мора бити особа са минималним стажом 10 (десет) година
на пословима организације тениских такмичења. Бира се на мандат који
одговара трајању мандата Одбора и може бити реизабран или опозван.
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Директор екипних такмичења је задужен за:
-

популаризацију екипних такмичења уопште , а посебно на регионалном
нивоу
комуникацију са клубовима и играчима
слање релевантних информација клубовима о роковима екипног
такмичења, пријаву екипа и условима учешћа
техничку организацију екипних такмичења

Директор екипних такмичења нема право у одлучивању по било ком питању
тениских правила или правила ТСС.
Директор екипних такмичења је у обавези да о свим активностима обавештава
Такмчарски одбор ТСС , како би одбор био благовремено информисан о
активностима која се спроводе.
Б. Водитељ екипних такмичења
Судијски одбор ТСС (СО ТСС) предлаже ВОДИТЕЉЕ СВИХ ЕКИПНИХ
ТАКМИЧЕЊА на територији ТСС. Рок за постављање водитеља екипних
такмичења је најкасније до објављивања календара екипних такмичења.
Водитељи екипних такмичења организују и воде бригу о свим екипним
такмичењима: сениорским, 18.год. и 14.год. Предлог Судијског одбора у вези
избора Водитеља екипних такмичења УСВАЈА Такмичарски одбор ТСС.
Водитељи екипних такмичења су одговорни за провере валидности и
исправности свих пријава и одјава, регистрације играча, лекарских уверења,
фотокопија пасоша, ранга играча као и свих осталих докумената.
Водитељи екипних такмичења, у конкуренцији за коју су изабрани, одређују
Врховне судије, њихове Асистенте као и Главне судије за финалне мечеве,a
имају и дискреционо право да одреде Главне судије и њихове Асистенте и за
мечеве у ранијим фазама ако за то, по њиховој процени, постоји потреба.
До окончања сусрета, одлука Врховног судије екипног меча је коначна по свим
питањима правила такмичења и тениске игре. Након тога, клубови имају право
жалбе у првој инстанци Водитељу екипних такмичења док се у другој инстанци
жалба на одлуку Руководиоца екипних такмчења мора упутити ТО ТСС на Email: takmicarski.odbor@teniskisavez.com. Жалба на одлуку ТО ТСС се подноси у
трећој инстанци Управном одбору ТСС.
Жалбе се подносе на такав начин да не могу ометати ток такмичења.

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА СЕНИОРА И СЕНИОРКИ У СРБИЈИ
За прву годину играња по овом систему узима се календарска 2012. година.
Мушка и женска сениорска лига броји МАКСИМАЛНО 16 клубова учесника.
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Право пријаве имају сви тениски клубови у Србији регистровани у ТСС-у и који
су измирили све текуће годишње финансијске обавезе према ТСС.
Управни одбор ТСС, на предлог ТО ТСС одређује новчане награде за екипна
такмичења сениора и сениорки.
1. Рокови за пријаву/одјаву екипа за сениорске лиге и бодовање екипа

Такмичарски одбор ТСС ће у разумном року пре почетка лиге прописати све
рокове везане за ово екипно такмичење, објавити их на интернет страници ТСС
као и послати свим клубовима.
Рокови:
1. Рок за пријаву намере учешћа екипа. Тада клубови шаљу пријаве без
имена играча тима. Екипе које не пријаве намеру учешћа немају право
учествовања на екипном такмичењу.
2. Рок за пријаву састава екипа. Екипе пријављују имена највише 12
такмичара/ки. Након овог рока екипе немају право промене играча на
списковима. До овог рока клубови су у обавези да:
 Обаве лекарске прегледе свих домаћих и позајмљених играча
 Региструју све пријављене играче
 Доставе потврду о позајмљеном играчу
 Доставе копију пасоша само играча странца
3. Рок за одјаву учешћа са екипног такмичења.
4. Након овог рока биће урађено бодовање екипа, како би се одредило које
екипе улазе у сениорско екипно такмичење а које ће играти PLAY OFF
такмичење за попуну лиге, као и одређивање носиоца.
5. Жреб за PLAY OFF и екипно такмичење – ДАН И ТАЧНО време
6. Oдређивање домаћинстава
7. Распоред мечева по данима.
За пријаву састава екипа као и за одјаву учешћа користи се само једна E-mail
адреса: ekipna.takmicenja@teniskisavez.com
Пријаве на било коју другу E-mail адресу као и факсом неће бити валидне.
Копије
пасоша
се
шаљу
искључиво
на
E-mail
адресу:
ekipna.takmicenja@teniskisavez.com
Коришћење било које друге E-mail адресе као и факса није валидно.
Пријављени играчи екипе, осим странца и позајмљеног играча морају бити
регистровани за екипу која их пријављује у моменту пријаве састава екипа.
Позајмљен играч мора бити регистрован за екипу која га позајмљује.
Оверена потврда о позајмљеном играчу са печатом клуба који га позајмљује
мора бити послата на E-mail адресу: ekipna.takmicenja@teniskisavez.com,
најкасније до рока за пријаву играча екипе. Коришћење било које друге E-mail
адресе као и факса није валидно.
Такмичар са двојним држављанством има право да игра на екипним
сениорским такмичењима као држављанин Србије, уколико има и
Држављанство Србије, или као странац у зависности од тога како га је пријавио
клуб за који игра, на званичном формулару ТСС за пријаву екипе.
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Такмичар са боравишном дозволом, регистрован за тениски клуб у Србији,
сматра се страним држављанином.
2. Број такмичара и право наступа

Клубови могу пријавити највише 12 такмичара укључујући 1 позајмљеног
играча и 1 странца.
Позајмљен играч може да:
 Игра за свој матични клуб у свим категоријама екипних такмичења осим у
онима за које је позајмљен
 Игра за клуб коме је позајмљен за једну или више категорија
 Један играч може бити позајмљен једном или више клубова али у
различитим узрасним категоријама
Клубови су дужни да поставе нерангиране играче по редоследу којим ће играти
за екипу у формулару за пријаву састава екипа и исти се не може касније
мењати.
Минималан број чланова једне екипе је њен пун састав. Tиме се подразумева
следеће:
 Мушка сениорска лига 5 играча
 Женска сениорска лига 4 играчице
Први недолазак екипе у пуном саставу на меч представља аутоматску
диквалификацију те екипе са тог екипног сусрета, док други недолазак у пуном
саставу представља и дисквалификацију са тог екипног такмичења.
3. Формати сениорских лига

Мушка и женска сениорска лига броји максимално 16 екипа учесника засебно.
Број екипа прве године попуњавао се након бодовања на следећи начин:
 12 најјачих екипа директно, након бодовања за улазак у лигу
 4 екипе из PLAY OFF такмичења
У случају да се пријавило мање од 16 екипа, није било PLAY OFF такмичења.
У случају да се прве године пријавио мањи број рангираних екипа а већи број
нерангираних екипа (збир превазилази 16) онда су се у лигу примале све екипе
са рангом а жребом се одлучивало које нерангиране екипе улазе директно у
сениорску лигу тако да збир не буде већи од 16.
Формира се жреб са 16 екипа и максимално 4 носиоца. На жребу се игра двојако
(лево и десно). Осам екипа које су изгубиле у првом колу играју у складу са већ
постојећим жребом како би се утврдило које 4 екипе од тих 8 остају у лиги
(утешни турнир). Преостале 4 екипе следеће године могу покушати да у Лигу
уђу кроз PLAY OFF („Давис Куп“ систем).
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За сваку наредну годину, 2013. па надаље, учесници сениорских лига одређују
се из 8 екипа које су прошле прво коло у претходној година као и 4 екипе које
су прошле „утешни турнир“ у претходној години. Преостали број екипа се
добија из новопријављених екипа по принципу одређивања јакости екипа након
пријава.
Уколико нека од екипа која је учествовала у претходној години и изборила
право да игра у наредној не жели да учествује то место постаје слободно за
попуну кроз PLAY OFF.
ТО ТСС задржава право одлучивања о другачијем формату играња сениорских
лига.
Величина жреба за PLAY OFF је 8 екипа.
Формат једног екипног меча код мушкараца је 5 сингл мечева и 2 дубл меча.
Формат једног екипног меча код жена је 4 сингл меча и 1 један дубл меч.
1 странац и 1 позајмљен домаћи играч код сениора могу играти у исто време (у
мечу против противничке екипе).
1 странац и 1 позајмљен домаћи играч код сениорки не могу играти у исто
време (у мечу против противничке екипе).
Сингл мечеви се играју на два добијена Тie-break сета.
Дубл мечеви се играју примењујући No-Ad правило, са одлучујућим сетом као
“Мatch Tie-break Set“ до 10 поена, са 2 поена разлике.
У случају екстремних временских услова који доводе у опасност одигравање
мечева, Врховни судија уз одобрење Водитеља лиге, Председника ТО ТСС и уз
информисање организатора може применити следеће формате мечева:
 Одлучујући сет сингл мечева се игра са применом “Match Tie-break Set-a”
до 10 поена, са 2 поена разлике
 Сви сингл мечеви се играју у формату скраћених сетова до 4 освојена
гема, са 2 гема разлике. При резултату 4:4 у сету се игра tie-break. Такође
постоји могућност примене “Match Tie-break Set-a” до 10 поена са
обавезно 2 поена разлике уместо одлучујећег сета
 Сви дубл мечеви се играју у формату скраћених сетова до 4 освојена гема,
са 2 гема разлике, уз примену No-Ad правила као и “Match Tie-break Seta” до 10 поена, са 2 поена рaзлике, уместо одлучујућег сета.
Када се мечеви играју по групама распоред мечева по данима/колима је према
Бергеровим таблицама:
- Први дан
- Други дан
- Трећи дан

1-4
2-3
1-3
2-4
1-2
3-4
или
- Први дан
2-3
1. екипа слободна
- Други дан
1-3
2. екипа слободна
- Трећи дан
1-2
3. екипа слободна
Слободне екипе не морају бити присутне у клубу на дан када не играју.
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4. Бодовања екипа код сениорских лига

Бодује се 5 најбоље рангираних играча и 4 најбоље рангиране играчице сваке
екипе.
Рок за бодовање екипа одређује ТО ТСС. Бодовање екипа врши Водитељ лиге.
За бодовање се користе последње доступне ранг листе АTP, WTA, ITF, ТЕ и
РАНГ ЛИСТА ТСС КОЈУ ОДРЕДИ ТАКМИЧАРСКИ ОДБОР ТСС.
Збир њихових бодова представља јакост једне екипе.
БОДУЈУ СЕ САМО ИГРАЧИ КОЈИ СУ ПРИЈАВЉЕНИ И КОЈИ СУ У
МОМЕНТУ БОДОВАЊА РЕГИСТРОВАНИ ЗА КЛУБ КОЈИ ИХ ЈЕ
ПРИЈАВИО ИЛИ СУ НА ПРОПИСАН НАЧИН ПОЗАЈМЉЕНИ
Уколико више екипа има исти број бодова приоритет екипа одређује се на
следећи начин:
1. Индивидуално боље рангиран играч на првој позицији
2. У случају да је и тада исто онда жребом
Бодовање екипа врши се према следећој табели:
1. Играч са рангом на професионалним ATP, WTA ранг листама
без ограничења, на ITF-18 ранг листи до 100. места, на TE ранг
листи до 50. места
2. Играч на ранг листи ТСС* између 1-10. места
3. Играч на ранг листи ТСС* између 11-20. места
4. Играч на ранг листи ТСС* између 21-30. места
5. Играч на ранг листи ТСС* између 31-100. места

60 бодова

30 бодова
20 бодова
10 бодова
5 бодова

*За потребе сениорских лига, ранг листа ТСС је сениорска ранг листа.
5. Постављање по таблама – почетак мечева

Капитени екипа су дужни да најкасније до 10.00 пријаве Врховном судији екипу
играча за меч .
Постављање по таблама врши се на основу последње доступне ранг листе
АTP, WTA, ITF, ТЕ и РАНГ ЛИСТА ТСС КОЈУ ОДРЕДИ ТАКМИЧАРСКИ
ОДБОР ТСС, а који не морају да су исте са ранг листама по којима се
вршило бодовање.
Сви пријављени играчи су дужни да буду присутни у клубу тренутку
пријаве екипе што ће Врховни судија сусрета проверити прозивком.
Екипни сусрет почиње у 10.00 часова сваког дана екипног такмичења.
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Екипа која не пријави пун састав до 10.00 сматраће се да није присутна, биће
дисквалификована и меч ће бити регистрован службеним резултатом. Водитељ
лиге уз дозволу Председника ТО ТСС може померити почетак сусрета за исти
дан али друго време или други дан. У том случају крајњи рок за пријаву екипе је
ново договорено време које одреди Председник ТО ТСС или лице које га
замењује.
У случају лоших временских услова и одлагања почетка сусрета за следећи дан
или дане, пробитан састав пријављене екипе се не може мењати.
У категорији сениора прво се играју три сингл меча на таблама 2, 4 и 5 а затим
на таблама 1 и 3. Након паузе играју се дубл мечеви. Домаћину је дозвољено,
ако за то постоје услови, да организује да се свих 5 сингл мечева игра
истовремено, али само уколико то жели домаћин меча. Мечеви на таблама 1 и 3
почињу одмах по завршетку мечева на таблама 2, 4 и 5.
У категорији сениорки игра се прво 2 и 4 табла, затим 1 и 3 а након паузе се
игра дубл меч. Домаћину је дозвољено, ако за то постоје услови, да организује
да се сва 4 сингл меча играју истовремено. Мечеви на таблама 1 и 3 почињу
одмах по завршетку мечева на таблама 2 и 4.
Пример: Меч на табли 5 је завршен али капитени одбијају да поставе меч на
табли 3 и као разлог наводе чињеницу да се још увек игра меч на табли 2. Шта
радити?
Решење: Меч се мора одмах поставити. У свим оваквим ситуацијама последња
одлука ће бити одлука Врховног судије меча на коју екипе немају право жалбе.
Код састављања дублова играч задржава свој број са оригиналне листе
пријављених играча без обзира да ли су наступали у синглу или не.
У случају да два дубла имају исти збир бодова, први дубл биће онај који има
играча са нижим бројем са пријавне листе достављене од стране клуба пре
почетка такмичења и након евентуалне измене од стране Водитеља лиге.
Погрешно постављени дублови од стране капитена екипе (збир поена) се не
могу накнадно кориговати нити мењати од стране капитена, већ ће се играти
онако како их после исправке постави Врховни судија уз поштовање одредби
Правилника (дубл листе се отварају заједно у присуству оба капитена да би се
избегла могућност да капитен једне екипе састави дублове знајући састав
дублова противничке екипе).
Na сениорским екипним такмичењима дублови се играју уколико капитен једне
екипе жели да се они играју. Уколико капитен друге екипе то не жели његова
екипа губи исте службеним резултатом.
Пауза између последњег сингла и почетка дублова може износити најмање 45
минута а максимално 120 минута што зависи од одлуке Врховног судије,
поштујући правила тениса.
6. Жреб и домаћинства у сениорским лигама

Жреб је на 16 са 4 носиоца или мањи.
Први носиоц поставља се на место број 1 у жребу, други носиоц на место број
16.
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Носиоци 3 и 4 жребају се тако да првоизвучени иде на место број 5 а
другоизвучени на место број 12 у жребу.
Жреб и домаћинства се одређују пре почетка лига у канцеларији ТСС или на
месту које унапред одреди ТО ТСС али које је такво да омогућава јавност
жребања.
Жреб је јаван и ради се уз присуство Водитеља лиге или његовог заменика
одобреног од стране ТО ТСС, као и представника заинтересованих клубова.
Одређивање домаћинстава је јавно И ОБАВАВЕЗНО БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ СЕ
ИГРА ПО “ДАВИС КУП” ПРИНЦИПУ ДОМАЋИН/ГОСТ ИЛИ СЕ ИГРА
НА ЈЕДНОЈ ЛОКАЦИЈИ.
Домаћинства се сваке следеће године наизменично мењају између екипа које су
се већ састајале (правило „Давис Куп“).
Домаћинства међу екипама које се никада нису састале одређују се жребом.
Уколико две исте екипе играју две године заредом у првом колу, треће године
те две екипе биће жребане у две различите половине жреба.
Домаћинство Финалног меча сениорских лига је у надлежности одлуке ТО ТСС
и не мора се по аутоматизму играти код било ког од учесника Финала већ и на
неутралном терену.
Одлуку о овоме ТО ТСС доноси пре почетка сениорске лиге.
Организација Финала где год да се игра је у директној Супервизији и
организацији од стране канцеларије ТСС.
Уколико се екипно такмичење игра групно са 4 или 3 екипе предност
домаћинства има екипа прошлогодишњи победник. У случају упражњеног
места организатора ТО ТСС расписује конкурс са приоритетом екипа које
учествују у екипном такмичењу.
7. Службени резултат

На свим екипним такмичењима службени резултат је 6-0 6-0 у корист
противничког играча или дубл пара.
Службени резултат ће се примењивати у случају недоласка играча, дубл пара
или екипе на меч.
Недолазак екипе на меч региструје се службеним резултатом 5-0 код сениора и
4-0 код сениорки.
Предаја меча у синглу или дублу из МЕДИЦИНСКИХ РАЗЛОГА ПРЕ
ПОЧЕТКА МЕЧА биће регистрована службеним резултатом 6-0 6-0.
Предаја меча из МЕДИЦИНСКИХ РАЗЛОГА ПОСЛЕ ПОЧЕТКА МЕЧА биће
регистрована резултатом као да је противник добио све гемове до краја тог
меча. Меч предат при резултату 3-6 1-2 ће се рачунати резултатом 3-6 1-6 или
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6-4 1-2 ће се рачунати као 6-4 1-6 0-6. Исти ће се уписивати у званичан
записник као 4-6 6-1 6-0 s.r. (4-6 2-1 ret.)
Меч је почео када сервер одсервира прву лопту у мечу.
Match Tie-break се рачуна као један сет и нула гемова. Играч/тим који преда меч
током Match Tie-break-a губи тај меч као да је изгубио све поене до краја меча.
У случају играња екипног такмичења у групи за сваку победу као и недолазак
противничке екипе на меч, добија се 2 бода.
У случају истог броја бодова 2 екипе гледа се међусобни меч те две екипе.
У случају истог броја бодова 3 екипе пласман ће се одредити на следећи начин:
1. Екипа која је освојила више бодова у међусобним сусретима
2. Екипа са најбољом меч разликом у међусобним сусретима
3. Екипа са најбољом сет разликом у међусобним сусретима. Match Tie-break се
рачуна као један сет. Играч/тим који преда меч током Match Tie-breаk-a губи тај
меч службеним резултатом.
4. Екипа са најбољом гем разликом у међусобним сусретима
5. Жреб

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА У КОНКУРЕНЦИЈИ ДО 14 И 18
ГОДИНА
Екипна такмичења у конкуренцији до 14. и 18.година се деле у два дела:
А. Регионална екипна првенства, играју се у сваком региону и победници
такмичења аутоматски стичу право учешћа на финалном делу екипног
првенства државе
Б. Финала екипних првенстава – организатор је канцеларија ТСС , а максималан
број учесника је 8 (осам) екипа које се попуњавају на следећи начин:


4 (четири) екипе победника регионалног такмичења
плус
4 (четири) екипе финалисти регионалног такмичења, под
условом да финалиста има барем ЈЕДНУ екипну победу на
регионалном тамичењу
Ако једна или више екипа финалиста НЕМА барем једну победу ,
његово или њихова места ће заузети најбоље рангирана екипа/е из
других региона под условом да имају барем ЈЕДНУ победу на
регионалном екипном такмичењу.
У случају истог броја бодова у рангирању , екипа се одређује
жребом.
Ако не постоји екипа са једном победом , место на финалном
турниру остаје упражњено.
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У НЕДЕЉИ ОДИГРАВАЊА ЕКИПНИХ (КВАЛИФИКАЦИОНИХ ИЛИ
ФИНАЛНИХ) ТАКМИЧЕЊА НЕМА ПОЈЕДИНАЧНОГ ТУРНИРА И
НЕЋЕ СЕ БОДОВАТИ НИ ЈЕДАН ПОЈЕДИНАЧНИ ТУРНИР ЗА РАНГ
ЛИСТУ ТСС.
1. Рокови за пријаву/одјаву екипа и бодовање екипа
Такмичарски одбор ТСС ће истовремено са објављивањем летњег календара
ТСС одредити датуме почетка регионалних и финалних екипних такмичења и
прописати све рокове и објавити их на интернет страницама ТСС и региона и
обавестити све клубове.
Рокови:
1. Рок за пријаву намере учешћа екипа. Тада клубови шаљу пријаве без
имена играча тима. Екипе које не пријаве намеру учешћа немају право
учествовања на екипном такмичењу.
2. Рок за пријаву састава екипа. Екипе пријављују имена најмање 3(три), а
највише 6(шест) такмичара/ки. Након овог рока екипе немају право
промене играча на списковима. До овог рока клубови су у обавези да:
 Обаве лекарске прегледе свих играча
 Региструју све пријављене играче
3. Рок за одјаву учешћа са екипног такмичења.
4. Након овог рока биће урађено бодовање екипа и одређивање носиоца.
5. Жреб за екипно такмичење – ДАН И ТАЧНО време
6. Распоред мечева по данима.
За пријаву састава екипа као и за одјаву учешћа користи се само једна E-mail
адреса: ekipna.takmicenja@teniskisavez.com. Пријаве на било коју другу E-mail
адресу као и факсом неће бити валидне.
Пријављени играчи екипе морају бити регистровани за екипу која их пријављује
у моменту пријаве састава екипа.
Играч који је у регионалном такмичењу наступао за један клуб НЕ МОЖЕ бити
пријављен у финалном такмичењу за други клуб. Играч који није био пријављен
или је био пријављен за регионално такмичење, а није играо , МОЖЕ бити
пријављен за финално такмичење у скалду са Правилником о регистрацији
играча.
60 (шесдесет) минута пре почетка жреба финалног такмичења , клуб финалиста
може заменити 2 (два) играча из квалификација у складу са Правилником о
регистрацији играча.
2. Број такмичара и право наступа
Клуб може пријавити највише 6(шест) такмичара од којих један може бити
странац који је регистрован за дотични клуб и коме је уредно пријављено место
боравка у Србији и који је одиграо у последњих 6 (шест) месеци барем 3 (три)
турнира из календара ТСС или Региона и самим тим се налази на ранг листи
ТСС у било којој конкуренцији.
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Клубови су дужни да поставе не рангиране играче по редоследу којим ће играти
за екипу у формулару за пријаву састава екипа и исти се не може касније
мењати.
Минималан број чланова једне екипе је њен пун састав. Tиме се подразумева
следеће:
 Екипна такмичења до 14 и 18 година минимални број играча је 3 (три)
Први недолазак екипе у пуном саставу на меч представља аутоматску
диквалификацију те екипе са тог екипног сусрета, док други недолазак
представља и дисквалификацију са тог екипног такмичења.
3. Формат тaкмичења
Такмичења у овим конкуренцијама се играју турнирски.
Ако се на регионалном такмичењу пријави само 1 (једна) екипа из региона, она
аутоматски постаје учесник финалног турнира, али на финалном турниру не
може бити носиоц.
Формат једног екипног меча је 3 сингл меча + 1 дубл меч.
Сингл мечеви се играју на два добијена Тie-break сета.
Дубл мечеви се играју примењујући ”No – Ad” правило, са одлучујућим сетом
као “Мatch Tie-break Set“ до 10 поена, са 2 поена разлике.
У случају екстремних временских услова који доводе у опасност одигравање
мечева, Врховни судија уз одобрење Водитеља лиге, Председника ТО ТСС и уз
информисање организатора може применити следеће формате мечева:
 Одлучујући сет сингл мечева се игра са применом “Match Tie-break Set-a”
до 10 поена, са 2 поена разлике
 Сви сингл мечеви се играју у формату скраћених сетова до 4 освојена
гема, са 2 гема разлике. При резултату 4:4 у сету се игра tie-break. Такође
постоји могућност примене “Match Tie-break Set-a” до 10 поена са
обавезно 2 поена разлике уместо одлучујећег сета
 Сви дубл мечеви се играју у формату скраћених сетова до 4 освојена гема,
са 2 гема разлике, уз примену No-Ad правила као и “Match Tie-break Seta” до 10 поена, са 2 поена рaзлике, уместо одлучујућег сета.
Када се мечеви играју по групама распоред мечева по данима/колима је према
Бергеровим таблицама:
- Први дан
- Други дан
- Трећи дан

1-4
2-3
1-3
2-4
1-2
3-4
или
- Први дан
2-3
1. екипа слободна
- Други дан
1-3
2. екипа слободна
- Трећи дан
1-2
3. екипа слободна
Слободне екипе не морају бити присутне у клубу на дан када не играју.
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4. Организација , бодовања екипа, постављање носиоца и жребање
Организатор финала екипних државних првенстава у конкуренцији 14. и 18.
година је ТСС.
Организатор регионалног екипног првенства се одређује на основу конкурса
којег расписује ТО ТСС. Предност имају клубови са довољним бројем терена за
несметано одигравање такмичења. Место одигравања одобрава ТО ТСС.
Рок за бодовање екипа одређује ТО ТСС. Бодовање екипа врши Водитељ
екипних такмичењае.
Бодују се 3 најбоља рангирана играча са пријаве екипе.
За бодовање се користе последње доступне ранг листе АTP, WTA, ITF, ТЕ и
РАНГ ЛИСТА ТСС КОЈУ ОДРЕДИ ТАКМИЧАРСКИ ОДБОР ТСС.
Збир њихових бодова представља јакост једне екипе.
БОДУЈУ СЕ САМО ИГРАЧИ КОЈИ СУ ПРИЈАВЉЕНИ И КОЈИ СУ У
МОМЕНТУ БОДОВАЊА РЕГИСТРОВАНИ ЗА КЛУБ КОЈИ ИХ ЈЕ
ПРИЈАВИО.
У случају да две екипе имају исти број бодова, предност има екипа која има
боље рангираног играча на првој табли.
У конкуренцији до 18 година предност код бодовања и постављања по таблама
имају такмичари који имају пласман на АТP или WТА ранг листи.
У конкуренцији до 14 година такмичари који су на ранг листи ТЕ&14 пласирани
боље од 50-тог места имају предност у односу на важећу ранг листу ТСС у
поменутој конкуренцији, а у конкуренцији до 18 година, такмичари који су
пласирани на ITF ранг листи боље од 100-тог места имају предност у односу на
важећу ранг листу ТСС у поменутој конкуренцији.
Бодовање екипа врши се према следећој табели:
1. Играч са рангом на професионалним ранг листама без 60 бодова
ограничења, на ITF до 18 ранг листи до 100. места, на TE ранг
листи до 50. места
2. Играч на ранг листи ТСС* између 1-10. места
30 бодова
3. Играч на ранг листи ТСС* између 11-20. места
20 бодова
4. Играч на ранг листи ТСС* између 21-30. места
10 бодова
5. Играч на ранг листи ТСС* између 31-40. места
5 бодова
**За потребе бодовања користе се ранг листе ТСС за конкуренцију за коју се
бодовање врши
Жребања за регионална такмичења и за финално такмичење су јавна и обављају
их Водитељи екипних такмичења у канцеларији ТСС уз обавезно присуство
представника Такмичарског одбора и представника ТСС. Носиоци су 4 (четири)
екипе које су освојиле прва места у својим регионима, а у првом колу , у складу
са бодовањем, не могу се сусрести две најбоље екипе из једног региона.
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5. Постављање по таблама, почетак мечева
Капитени екипа 14 и 18 година су дужни да најкасније до 10.00 часова
пријаве Врховном судији састав парова , а најкасније 30 минута после
завршетка игре парова дужни су да пријаве екипу од 3(три) играча за
меч.
Постављање по таблама врши се на основу последње доступне ранг листе
АTP, WTA, ITF, ТЕ и РАНГ ЛИСТА ТСС КОЈУ ОДРЕДИ ТАКМИЧАРСКИ
ОДБОР ТСС, а које не морају да су исте са ранг листама по којима се
вршило бодовање.
Сви пријављени играчи су дужни да буду присутни у тренутку пријаве екипе.
Екипни сусрет почиње у 10.00 часова сваког дана екипног такмичења.
Екипа која не пријави састав парова до 10.00 часова, сматраће се да није
присутна, биће дисквалификована и меч ће бити регистрован службеним
резултатом. Клубови учесници могу уз обостран договор померити почетак
сусрета за исти дан али друго време или други дан, само уз дозволу Водитеља
екипних такмичења и Председника ТО ТСС. У том случају крајњи рок за
пријаву екипе је ново договорено време које одреди Председник ТО ТСС или
лице које га замењује.
У случају лоших временских услова и одлагања почетка сусрета за следећи дан
или дане, пробитни састав пријављене екипе се не може мењати.
Прво се игра дубл меч , а после одмора који не може бити дужи од 60 минута,
играју се сингл мечеви и то: прво 2 и 3 табла, а затим 1. Ако постоје услови
могу се три меча играти одједном.
У случају да се не одигравају сва три меча одједном распоред је следећи:
Мечеви у синглу се играју без паузе, односно играч на табли 1 наступа одмах
после играча на табли 2 или 3 у зависности која табла прва заврши меч.
Код састављања дублова играч задржава свој број са оригиналне листе
пријављених играча без обзира да ли су наступали у синглу или не.
6. Резултат
Победника је екипа која је остварила више победа, а у случају да се екипни
сусрет заврши резултатом 2:2 победник се одређује на основу:
1. више освојених сетова
2. више освојених гемова
3. екипа која је однела победу на ПРВОЈ табли,
7. Службени резултат
На свим екипним такмичењима службени резултат меча је 60 60 у корист
противничког играча или дубл пара.
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Службени резултат ће се примењивати у случају недоласка играча, дубл пара
или екипе на меч.
Недолазак екипе на меч региструје се службеним резултатом 4-0.
Предаја меча у синглу или дублу из МЕДИЦИНСКИХ РАЗЛОГА ПРЕ
ПОЧЕТКА МЕЧА биће регистрована службеним резултатом 6-0 6-0.
Предаја меча из МЕДИЦИНСКИХ РАЗЛОГА ПОСЛЕ ПОЧЕТКА МЕЧА биће
регистрована резултатом као да је противник добио све гемове до краја тог
меча. Меч предат при резултату 3-6 1-2 ће се рачунати резултатом 3-6 1-6 или 64 1-2 ће се рачунати као 6-4 1-6 0-6. Исти ће се уписивати у званичан записник
као 4-6 6-1 6-0 s.r. (4-6 2-1 ret.)
Меч је почео када сервер одсервира прву лопту у мечу.
Match Tie-break се рачуна као један сет и нула гемова. Играч/тим који преда меч
током Match Tie-break-a губи тај меч као да је изгубио све поене до краја меча.
Играч/ица који је предао меч из МЕДИЦИНСКИХ РАЗЛОГА – ПРЕ МЕЧА или
НА ТЕРЕНУ може играти следећи меч истог дана за своју екипу ако
физиотерапеут/доктор потврди да се здравствено стање играча побољшало.
Екипа за сваку победу у међусобним сусретима (не унутар сусрета) као и не
долазак противничке екипе на меч, добија 2 бода.
Ако се због малог броја пријављених екипа ( 3 или 4 ) игра Раунд – Робин тј.
свако са сваким победник се одређује на следећи начин.У случају истог броја
бодова 2 екипе гледа се међусобни меч те две екипе.
У случају истог броја бодова 3 и више екипа пласман ће се одредити на следећи
начин:
1. Екипа која је освојила више бодова у међусобним сусретима
2. Екипа са најбољом меч разликом у међусобним сусретима
3. Екипа са најбољом сет разликом у међусобним сусретима. Match Tiebreak се рачуна као један сет. Играч/тим који преда меч током match Tiebreаk-a губи тај меч службеним резултатом
4. Екипа са најбољом гем разликом у међусобним сусретима
5. Екипа са најбољом меч разликом на табели
6. Екипа са најбољом сет разликом на табели
7. Екипа са најбољом гем разликом на табели
8. Жреб
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ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА ОПШТИ ДЕО
1. Лопте
Сви мечеви екипних такмичења Србије се играју са 4 нове лопте. У
конкуренцији сениора и сениорки се дају и 4 нове лопте за одлучујући сет осим
уколико се он игра као “Мatch Tie-break Set“.
2. Обавезе домаћина
Клуб домаћин је у обавези да обезбеди терене за тренинг гостујућој екипи или
када се игра групно свим екипама и то:



2 терена за тренинг у трајању од 60 минута пре почетка меча и 1
терен током трајања мечева
2 терена за тренинг у трајању од 60 минута дан пред почетак меча
под условом да гостујућа екипа то правовремено затражи

Клуб домаћин је обавезан да обезбеди све услове за рад врховног судије као и
да испуни све одредбе према судији које проистичу из важећег ценовника
суђења .
3. Пауза за тоалет
Мушкарци имају право на 1 одлазак у тоалет а жене на 2 одласка у тоалет
укључујући и загревање.
Играч/ца се мора претходно јавити и добити одобрење од Главног судије,
Асистента или Врховног судије меча за одлазак у тоалет. Свако напуштање
терена без дозволе повлачи дисквалификацију играча.
У игри парова тим има право на 2 одласка у тоалет за време меча. Одлазак
једног играча у тоалет ће се сматрати као један искориштен одлазак тима.
Играч би требало да користи одлазак у тоалет за време паузе између два сета. У
случају потребе за хитним одласком у тоалет он би требао бити пре сервиса
играча који одлази у тоалет.
У изузетним случајевима хитности може се одобрити одлазак у тоалет играчу
који у том тренутку сервира или пре почетка сервиса противника. У том случају
играч мора да се врати на терен у свом времену (20-90) секунди. Кашњење
играча се кажњава са Time Violation опомена а након тога са казненим поеном
за свако следеће кашњење.
Пауза за тоалет се може користити и за промену опреме у ком случају се мора
користити за време паузе између два сета.
За време одласка у тоалет играч не може добијати савете нити се умивати,
туширати или примати медицински савет тј. помоћ.
Време дозвољено за одлазак у тоалет је разумно време.
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4. Медицинска помоћ
Играч има право да у било ком тренутку током меча затражи медицинску
помоћ.
Физиотерапеут је особа надлежна за утврђивање врсте повреде (акутна или
хронична) и на основу тога он доноси одлуку да ли је указивање медицинске
помоћи неопходно урадити одмах или на следећој промени страна.
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, Главни судија или 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 или 6 минута (у случају 2
повреде у исто време).
Медицински третман се пружа на промени страна и може трајати 60-90 секунди.
За једну повреду играч може примити 1 медицинску помоћ и 2 медицинска
третмана и то било којим редоследом.
Медицинска помоћ се може пружити на терену или ван терена 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. За све грчеве играч има право да прими 2 пуна
медицинска третмана на промени страна, од 90 или 120 секунди.
У случају да је играч/ца принуђен да преда меч услед повреде или
медицинског стања он задржава право да наступи у дублу или микс дублу,
чак иако се он игра истог дана, уз дозволу физиотерапеута - доктора.
Играч има право да преда поене и гемове да би дошао до промене страна те
стекао право на пун медицински третман за грч.
У случају одсуства физиотерапеута судија има дискреционо право да донесе
одлуку о наставку меча, вођен тренутним стањем повређеног такмичара и
одвијања самог такмичења.
5. Напуштање терена
Играч сме напустити терен само уз претходно одобрење Главног или Врховног
судије.
ПРАВИЛНИЦИ ТСС ЗА 2019. ГОДИНУ
www.teniskisavez.com

Тел: 011/7121898

47

Сваки други одлазак играча са терена се сматра моменталном предајом и такав
играч не сме ни под каквим околностима бити враћен на терен. Играч нема
право да напушта терен изузев у случају одласка у тоалет, у случају да му се
указује медицинска помоћ коју је неопходно урадити ван терена и у случају
прекида меча због екстремних временских услова.
6. Тренери
На свим екипним мечевима клубови могу пријавити највише 2 тренера са
лиценцом ТСС или 1 тренера са лиценцом ТСС и 1 играча (playing captain)
уколико тај играч има и тренерску лиценцу ТСС. На једном терену може седети
само један тренер. Ако таквих нема, на терену не могу седети играчи или било
која друга особа.
Екипе су у обавези предати имена двојице тренера Врховном судији заједно са
списком играча екипе који ће једини имати право седети на терену.
7. Одлагање или померање екипног сусрета због временских услова
Врховни судија има право да прекине екипни меч у току због неповољних
временских услова, мрака, итд.
O наставку меча коначну одлуку доноси Врховни судија уз консултацију са
Водитељем лиге.
8. Правила понашања играча и екипе
Сва екипна такмичења у Србији подлежу примени Partisan Crowd Rule. Главни и
Врховни судија су инстанце које могу применити ово правило. У случају да
Водитељ лиге сматра да се ово правило не примењује на адекватан начин има
право да их о томе обавести и да им помогне да се оно примени.


Понашање гледалаца на екипним такмичењима (Partisan Crowd
Rule)

На свим екипним такмичењима у Србији домаћин меча и гостујући тим морају
да контролишу своје навијаче и пратиоце екипе како они не би ометали игру и
саме играче.
У случајевима када је навијање гледалаца, навијача или једног појединца такво
да доведе до непотребног прекида игре или безразложног провоцирања,
вређања играча и тренера екипа, Главни судија, Врховни судија или Водитељ
лиге казниће играча тог тима на следећи начин:




ПРВА КАЗНЕНА МЕРА: ОПОМЕНА
ДРУГА КАЗНЕНА МЕРА: КАЗНЕНИ ПОЕН
ТРЕЋА И СВАКА СЛЕДЕЋА КАЗНЕНА МЕРА: КАЗНЕНИ ГЕМ

Након треће казнене мере једино Врховни судија или Водитељ лиге имају право
да одлуче да ли ће следећа казнена мера бити казнени гем или
дисквалификација дате екипе меча који је у току.
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У ситуацијам тешких прекршаја понашања гледалаца једне екипе, који штете
одвијању игре и току такмичења у целини, Врховни судија или Водитељ лиге
имају право да изрекну моменталну диквалификацију играча дате екипе, меча
који је у току.
Играчи током свог меча као и остали чланови тима (тренери, родитељи, остали
играчи, функционери клуба....) дужни су да се током трајања такмичарског дана
понашају у складу са достојанством тениске игре као и правилима која
регулишу ту област, како домаћим тако и страним (ITF, ATP, WTA и TE).
Тренери такође могу бити кажњени због недоличног понашања на терену за
време меча, и то:
 ПРВА КАЗНЕНА МЕРА: ПРВА ОПОМЕНА ЗА НЕСПОРТСКО
ПОНАШАЊЕ
 ДРУГА КАЗНЕНА МЕРА: ДРУГА ОПОМЕНА ЗА НЕСПОРТСКО
ПОНАШАЊЕ
 ТРЕЋА КАЗНЕНА МЕРА: УДАЉАВАЊЕ СА МЕЧА, СА ЕКИПНОГ
СУСРЕТА У ТОКУ ИЛИ ЕКИПНОГ ТАКМИЧЕЊА
Врховни судија има право да одстрани из клуба лице (навијач, функционер
клуба, тренер, итд) које својим понашањем врши грубу опструкцију регуларног
одигравања меча. У случајевима тешке повреде правила има право да донесе
одлуку о пражњењу трибина или клуба у целости. У том случају Врховни судија
има право да затражи помоћ од полиције или других органа реда. Игра или меч
у току ће се наставити тек након удаљавања починитеља инцидента ван клуба.
9. Промоција тениског савеза Србије
Спортске награде за победнике, пехаре и медаље, на свим екипним
такмичењима обезбеђује ТСС а додељује их представник УО ТСС након
завршетка последњег меча.
Тениски савез Србије задржава право да на појединим екипним сусретима
изврши брендирање централног терена, у складу са Упутством за организацију
такмичења од највеће важности ТСС.
Под тим се подразумева:





Постављање рекламних банера на ограду иза основне линије
Постављање рекламних банера на ограду терена са дужих страна терена
Постављање рекламних банера на крајеве мреже
Постављање рекламних банера на судијску столицу и клупе за играче

Клуб организатор такмичења има право да задржи и своје рекламне банере
према Упутству TСС за организацију такмичења од нарочитог значаја.
Овај рекламни материјал не остаје у трајном власништву клуба, већ га клуб
добија на реверс и дужан је да га врати у истом стању у коме је и примљен.
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На финалном екипном сусрету обавезно је истицање Државне заставе и
интонирање Државне химне Републике Србије.
Тениски савез Србије задржава екслузивно право да изврши маркетиншку
промоцију својих спонзора и савеза у целини на централном терену клуба који
организује одређено такмичење које се бодује за Ранг листу ТСС, за које
надлежне институције ТСС-а одреде за нарочито интересантно за промоцију.
Надлежне инстанце ТСС-а ће у разумном року пре почетка конретног
такмичења обавестити клуб организатор о својим намерама које су наведен у
ставу 1 овог правила укључујући тачан број реклама и њихову позицију на
самом терену.
Трошкове промоције сносиће ТСС.
Клуб организатор задржава право да и његови спонзори буду заступљени и то
под следећим условима:
 Да делатност спонзора клуба није у сукобу са делатношћу спонзора ТСС
који имају приоритет. У том случају ће надлежне инстанце ТСС донети
одлуку да ли се клубу дозвољава постављање рекламног материјала
клупских спонзора
 Да надлежне инстанце у ТСС-у имају право пречег бирања позиција за
своје спонзоре
О извршењу овог правила стара се КАНЦЕЛАРИЈА ТСС са СВОЈИМ
МАРКЕТИНГ ОДСЕКОМ.
Врховни судија на турниру има обавезу да учини све што може да помогне у
извршењу овог правила али неуспех у томе не доводи до прекида турнира у
току, већ до дисциплинске одговорности клуба организатора.
Дужност судије такмичења је да уколико дође до кршења овог правила од
стране клуба организатора, напише извештај о томе Такмичарском одбору ТСС.
10. Присуство играча церемонијама, конференцијама за штампу,
итд.
Играчи који сачињавају тим који је пријављен за меч су обавезни да
присуствују церемонији отварања и затварања финалног меча.
Играчи учесници финалног меча свих екипних такмичења су дужни да
присуствују церемонији доделе награда уколико се она обавља до 30 минута по
завршетку последњег меча екипног сусрета. Протокол церемоније клуб
организатор добија пре почетка такмичења. Обавеза Врховног судије је да
спроведе ову одредбу у потпуности.
11. Безбедност на екипним такмичењима
Тениски клубови, организатори екипних тениских такмичења која се бодују за
ранг листу ТСС-а у обавези су да поштују све одредбе ”Закона о спречавању
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама” Републике Србије,
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као и одредбе свих осталих позитивних законских прописа који се баве овом
тематиком у Републици Србији.
Непоштовање норми овог законског акта може у почетку довести до
дисциплинског кажњавања тениског клуба од стране Дисциплинског већа ТСС
а на предлог Комесара за безбедност ТСС.
Сви тениски клубови који организују тениска такмичења дужни су да иста
пријаве у разумном временском року пре почетка такмичења надлежном органу
МУП-а као и да организују редарску службу која ће бити присутна у клубу за
све време трајања такмичења.
12. Организација финала сениорских лига
Организација финалног меча код сениорских лига је у искључивој надлежности
канцеларије ТСС-а.
За потребе организације финалних мечева екипних такмичења потенцијални
клубови домаћини ће унапред бити обавештени о свим обавезама клуба
домаћина.
Уколико не постоји другачији договор између клуба домаћина и канцеларије
ТСС све трошкове организације церемоније затварања сноси клуб домаћин
такмичења.
Клуб домаћин такмичења у обавези је да истакне Државну заставу Републике
Србије у свим данима трајања такмичења као и да организује интонирање
Државне химне Републике Србије на церемонији затварања турнира.
Клуб у коме се одржава Финале сениорских екипних такмичења тај дан мора
бити затворен за рекреацију и клубске тренинге на свим теренима или макар
мора онемогућити коришћење својих терена члановима клуба у непосредној
близини терена на којима се игра финални меч.
Тениски савез Србије обавезује клубове који се такмиче у сениорским лигама да
пруже сваку асистенцију представницима ТСС приликом организације
Финалног меча.

ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊИМА ЗА ДЕЧАКЕ И ДЕВОЈЧИЦЕ ДО
10. ГОДИНА – МИНИ ТЕНИС
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
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Турнир ЗЕЛЕНИ НИВО, Куп Србије 10s:





8 представника сваког региона (пријава иде преко канцеларије региона).
У случају да неки регион нема предвиђени број представника – 8 , жреб
може бити попуњен играчима из других региона који су пријављени као
резерве у својим регионима,
Први део такмичења са 8 Round Robin група
Други део такмичења – Главни турнир, са величином жреба 16 (по угледу
на Мастерс – победници у жребу „ десно“ , а поражени „ лево “)

Турнири ЦРВЕНИ, НАРАНЏАСТИ и ЗЕЛЕНИ НИВО:


Први део такмичења са одговарајућим бројем Round Robin група –
( у зависности од броја пријављених такмичара)



Други део такмичења – Главни и Утешни турнир, са величином жреба:
8 ,16 , 24 или 32 у зависности од броја пријављених такмичара-ки



Минимални број пријављених играча да се турнир игра је 5 (пет).

2. Право учешћа

ЦРВЕНИ НИВО
Право играња имају играчи који у текућој такмичарској години пуне 8 година и
млађи који су на дан почетка турнира напунили најмање 6 (шест) 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.
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 .
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Да би наступили, играчи са страним држављанством, а без наше такмичарске
легитимације, морају поседовати документ са којим могу потврдити годину
рођења, а 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 УО ТСС за текућу такмичарску годину. Играч је дужан
да најкасније 15 минута пре почетка мечева своје Round Robin групе плати
котизацију организатору и упишу се у уписну листу.
5. Формат такмичења

ЦРВЕНИ, НАРАНЏАСТИ и ЗЕЛЕНИ НИВО
Први део такмичења игра се по групама, Round Robin систем такмичења. Играчи
се извлаче у групе које могу бројати 3 или 4 играча. Групе немају носиоце.
Жреб за црвени ниво : заједно играју и дечаци и девојчице и жреб је заједнички.
Жреб за наранџасти и зелени ниво : врши се одвојено посебно за дечаке и
посебно за девојчице.
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.

ПРАВИЛНИЦИ ТСС ЗА 2019. ГОДИНУ
www.teniskisavez.com

Тел: 011/7121898

53

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 .
Само код жреба за Куп Србије по могућности треба водити рачуна да се у првом
колу главног турнира не сусретну играчи из :
o
o
o

исте Раунд робин групе
истог клуба
истог Региона

Код свих осталих турнира НЕМА никаквих услова код жреба, што значи да се
у првом колу главног турнира могу срести играчи: из исте Раунд Робин групе
као и играчи из истог клуба, а не узима се у обзир ни Рејтинг играча.
6. Формат мечева и службен и 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.
У случају резултата 1:1 у сетовима игра се трећи одлучујући Tie Break до 5 поена ,
а при резултату 4:4 победник је играч који освоји следећи поен
НАРАНЏАСТИ НИВО
Мечеви по групама, у главном и у утешном турниру се играју на један добијени
скраћени сет до 4 гема на разлику. При резултату 4:4 се игра Tie-break до 7
освојених поена, на два поена разликe.
ЗЕЛЕНИ НИВО
Мечеви по групама се играју на један добијени скраћени сет до 4 гема на разлику.
При резултату 4:4 се игра Tie-break до 7 освојених поена, на два поена разликe.
Мечеви у главном и у утешном турниру се играју на два добијена сета. Прва два
сета су скраћени сетови до 4 гема,на разлику. При резултату 4:4 се игра Tie-break
до 7. освојених поена , на разлику (2).
При резултату 1:1 у сетовима игра се одлучујући сет у формату (виду) Tie-break
сета до 7 освојених поена, на два поена разликe.
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.
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Предаја меча на терену у Round Robin систему се рачуна следећим резултатом,
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: 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,
на такмичењима црвеног нивоа:
o сет разлика уз напомену да се Tie Break рачуна као један сет
o уколико је сет разлика иста онда поен разлика
6. На такмичењима наранџастог и зеленог нивоа:
o Гем разлика
У свим такмичењима ако је после горе наведених могућности све исто онда о
проласку даље одлучује жреб.
4.
5.

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.
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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 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.
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.
Играч стиче право играња на турнирима у конкуренцији до 12 година, ако је на
дан почетка турнира напунио 10. година . Исти играч задржава право играња на
ЗЕЛЕНОМ НИВОУ 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
Играчи су дужни пре почетка свог меча да попуне уписну листу
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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:
 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.
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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
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 :
 Минимално 6 терена за обе конкуренције

ПРАВИЛНИЦИ ТСС ЗА 2019. ГОДИНУ
www.teniskisavez.com
-

Тел: 011/7121898

58

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
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 и не постуји ранг листа, већ сваки играч
поседује свој РЕЈТИНГ.

Г. ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИОНОМ ПОСТУПКУ
1. Начин регистрације
Регистрација тамичара на целој територији Србије је јединствена и технички се
врши у канцеларији ТСС за дату такмичарску годину.
Захтев за регистрацију такмичара може се предати такође за регион Београд у
ТСБ – Београд, за регион Војводина у ТСВ – Нови Сад, за регион источна
Србија у ТСИС у Нишу и за регион западна Србија у ТСЗС у Краљеву.
Сваки такмичар има право да регистрацију изврши директно у канцеларији ТСС
у Београду.
2. Захтев
Захтев за регистрацију подноси Тениски клуб који је измирио своје годишње
обавезе према ТСС-у (чланарина), на регистрационом формулару ТСС уз
следеће податке о такмичару:
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Контакт телефон
Е-mail адреса такмичара
Двојно држављанство ДА/НЕ
Презиме и име
Број такмичарске легитимације (ако је такмичар већ био регистрован)
Датум рођења и ЈМБГ
Својеручни потпис такмичара на формулару за регистрацију (важи за
пунолетне такмичаре), а за малолетне такмичаре формулар
потписује родитељ. Непостојање истог повлачи аутоматско одбијање
регистрације. За валидност потписа одговоран је клуб који то
оверава својим печатом на формулару за регистрацију. Уместо
потписа на формулару, може се прихватити потписана изјава
такмичара (родитеља) да се жели регистровати за одређени клуб,
послата факсом у ТСС пре издавања такмичарске легитимације.
Извод из матичне књиге рођених (у случају прве регистрације)
Потврда о извршеном лекарском прегледу такмичара, оверена искључиво
факсимилом лекара спортске медицине у установи овлашћеној за
преглед спортиста (за све старосне категорије) или од лекара друге
специјалности који је овлаштен за тo у складу са позитивним прописима
Републике Србије. Приликом регистрације лекарска потврда мора
бити валидна бар један дан у години за коју се врши регистрација.
Потврда о извршеном лекарском прегледу обавезно се у ОРИГИНАЛУ
мора доставити канцеларији ТСС у Београду. Обавеза постојања
лекарског уверења је формулисана важећим Правилником о утврђивању
здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и
учествовање на спортским такмичењима. Лекарско уверење има рок
важења од максимално 6 месеци од дана прегледа осим уколико није
другачије наведено од стране овлашћене особе која врши преглед. По
истеку важења лекарског уверења такмичар ГУБИ ПРАВО НАСТУПА
НА СВИМ ПОЈЕДИНАЧНИМ И ЕКИПНИМ ТУРНИРИМА У
ВЛАСНИШТВУ ТСС.
Једна фотографија формата за личну карту
Уплата ТСС-у у износу коју прописије ТО ТСС
Печат тениског клуба и потпис овлашћене особе датог тениског клуба
За тачност свих података у формулару за регистрцију одговара тениски
клуб који је исту попунио.

Такмичар се не може регистровати ако формулар није правилно попуњен,
потписан и оверен од стране клуба који региструје такмичара.
У изузетним случајевима, уколико је такмичар спречен да лично потпише
формулар за регистрацију јер се налази ван Републике Србије, Такмичарски
одбор ТСС дозволиће регистрацију таквог такмичара под следећим условима:
 Да је такмичар на број факса ТСС послао својеручно попуњен захтев за
регистрацију за одређени тениски клуб. Такав захтев мора бити потписан
од стране играча и мора се видети одакле се шаље. Место слања мора се
поклапати са претходно изнесем тврдњом играча о свом тренутном
боравишту.
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 Да је такмичар својеручно написао допис Такмичарском одбору ТСС-а и
послао га на office@teniskisavez.com. Такав допис мора бити својеручно
потписан од стране поменутог играча, скениран и само као такав послат.
3. Уговори
Такмичар који има Уговор са клубом региструје се на исти начин као сви
такмичари објашњени у члану 2 овог Правилника, осим што формулар за
регистрацију не мора бити потписан, јер је Уговором он регулисан, при чему
Уговор мора бити регистрован и заведен у канцеларији ТСС-а.
У случају да Уговор није регистрован у ТСС, такмичар се по истеку
регистрационог периода сматра слободним играчем.
Само чланство играча у клубу представља и уговорну обавезу играча према
клубу у смислу измирења дугова, уколико клуб наплаћује посебне чланарине за
играче које је регистровао за себе. У случају жалбе од стране клуба да се играч
не може регистровати за други клуб обавеза играча је да писаним путем докаже
да су све обавезе према клубу по питању чланарине измирене иначе му неће
бити дозвољена пререгистрација. Овај став се може примењивати само у
случају спора око дуговања по основу чланарине за клубове који исту прописују
али не и за неке друге уговорне обавезе између клуба и играча уколико исте
нису заведене у писаној форми у ТСС-у (накнада за наступање, посебни услови
и друго).
4.Позајмљени играчи – може бити само код сениорских лига ‐
мушко/женско
Сагласност о позајмници играча, клуб који пријављује екипу, мора доставити
заједно са пријавом клуба за одређено екипно такмичење.
5. Време регистрације
Такмичари се могу регистровати у току целе календарске године.
6. Право наступа
Такмичар који продужава регистрацију или се први пут региструје има право
наступа за клуб одмах по обављеној регистрацији.
Такмичар који прелази из клуба у клуб има право наступа:
 Ако је имао уговор са клубом који је пријављен ТСС-у, по истеку уговора,
такмичар је слободан и региструје се са правом наступа за нови клуб
одмах на појединачним турнирима, а на екипним такмичењима у року
који пропише Такмичарски одбор ТСС, а који не сме бити краћи од 30
дана пре почетка екипног такмичења (првог меча)
 Ако је такмичар регистрован на основу регистрационог формулара ТСС,
по истеку такмичарске године, такмичар је аутоматски слободан и може
се регистровати за било који клуб са правом наступа одмах и на
појединачним и на екипним такмичењима.
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7. Прелазак из клуба у клуб
Такмичар који прелази из клуба у клуб у току такмичарске године може се
регистровати за нови клуб ако поседује исписницу дотадашњег клуба и стиче
право наступа на појединачним такмичењима одмах,
изузев:
 На Регионалном Првенству уколико се он одржава у року од 30 дана од
дана пререгистрације
а на екипним такмичењима у року који пропише Такмичарски одбор ТСС, а
који не сме бити краћи од 15 дана пре почетка екипног такмичења.
Такмичар који прелази из клуба у клуб у току такмичарске сезоне, подноси
писани захтев за исписницу препорученим писмом. Клуб је дужан да одговори
на захтев у року од 15 дана (од дана жига поште). У случају да клуб не одговори
писано на захтев играча сматра се да је играч слободан.
Клуб има право приговора у случају да сматра да такмичар није извршио
материјалне обавезе према клубу о чему ће доставити писане доказе
Такмичарском одбору ТСС.
Само чланство играча у клубу представља и уговорну обавезу играча према
клубу у смислу измирења дугова уколико клуб наплаћује посебне чланарине за
играче које је регистровао за себе. У случају жалбе од стране клуба да се играч
не може регистровати за други клуб обавеза играча је да писаним путем докаже
да су све обавезе према клубу по питању чланарине измирене иначе му неће
бити дозвољена пререгистрација. Овај став се може примењивати само у
случају спора око дуговања по основу чланарине за клубове који исту прописују
али не и за неке друге уговорне обавезе између клуба и играча уколико исте
нису заведене у писаној форми у ТСС-у (накнада за наступање, посебни услови
и друго).
Сви спорови везани за уговоре, који су евидентирани у ТСС-у, између играча и
клуба ће се решавати пред Дисциплинским одбором ТСС.
По истеку Уговора пријављеног ТСС-у или такмичарске године такмичар може
променити клуб без обештећења.
8. Регистрација играча Мини Тенис
Играчи који у календарској години навршавају:
 9 и 10 година могу да се региструју за зелени ниво
 8, 9 и 10 година могу да се региструју за наранџасти ниво
 8 година и мање могу да се региструју за црвени ниво
9. Котизације за регистрацију
Котизације за регистрације прописује УО ТСС на предлог Такмичарског одбора
ТСС.
ПРАВИЛНИЦИ ТСС ЗА 2019. ГОДИНУ
www.teniskisavez.com
-

Тел: 011/7121898

62

Играч плаћа само једну регистрацију годишње без обзира на више
пререгистрација и продужења регистрација годишње.

Х. ПРАВИЛНИК О РАНГИРАЊУ ТУРНИРА И ТАКМИЧАРА
1. Рангирање турнира
Сви тениски турнири који се играју на територији Републике Србије су у
власништву ТСС а рангирају се према јединственом критеријуму и могу бити
следећег ранга:
Турнири A категорије: - првенства Србије (летња и дворанска), Куп Србије 10s
и сви међународни турнири из календара ATP, WTA, ITF i TE.
Турнири 1. категорије: - сви турнири из Календара ТСС који нису наведени у
претходном ставу
Турнири Б, 2. и 3. категорије: - сви турнири из календара Регионалних
тениских савеза и турнири ЗЕЛЕНИ, НАРАНЏАСТИ и ЦРВЕНИ НИВО.
Да би били бодовани за ранг листу ТСС турнири морају испуњавати услове из
Правилника ТСС о лиценцирању клубова и организацији такмичења за
конкретну врсту такмичења.
2. Конкурс за добијање турнира
Такмичарски одбор ТСС ће у разумном року пре почетка такмичења расписати
конкурсне услове за организацију турнира из календара ТСС. Такмичарски
одбор има дискреционо право да одреди који ће турнири бити конкурсни а који
не.
Све конкурсне пријаве се шаљу искључиво електронским путем на E-mail:
konkurs@teniskisavez.com.
3. Ранг турнира
Ранг појединог турнира је одређен планом турнира за текућу годину.

4. Обрачун бодова за ранг листу (види табелу ниже)
За ранг листу ТСС бодују се резултати постигнути на турнирима A, 1., Б, 2. и 3.
категорије у синглу.
За ранг листу се неће бодовати:
 Турнири A, 1., Б, 2. и 3. категорије који се организују у клубу који не
поседује адекватну лиценцу за ту категорију турнира (изузев ако је ТО
ТСС то дозволио).
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 Турнири A, 1., Б, 2. и 3. категорије који се одрже у неком другом клубу
уместо у клубу који је добио организацију (премештање турнира) без
одобрења ТО ТСС.
 Турнири A, 1., Б, 2. и 3. које суде врховне судије које нису дезигниране од
стране Комисије за Националне турнире.
 Турнири које Регионални савези накнадно уврсте у свој календар без
дозволе ТО ТСС.
 Турнири A, 1., Б, 2. и 3. категорије који не измире своје обавезе према,
Правилнику ТСС за категорију турнира које организују.
 Турнири оним играчима који крше правило један турнир – једна недеља,
укључујући и екипна такмичења.
 Појединачни турнири на којима није било најмање 8 такмичара/ки. За ”А”
категорију турнира минималан број такмичара за бодовање је 16.
 Турнири на којима се докаже да су фиктивно уписивани играчи или
фиктивно додељене WC.
 Турнири који су организовани у недељи када је екипно такмичење :
квалификација региона и државно првенство.
Да би се играч/играчица нашао/нашла на ранг листи ТСС мора да испуни
следеће услове:
Мора да поседује такмичарску легитимацију,
Мора да одигра барем један меч у било којој турнирској категорији.
Обрачун бодова за ранг листу врши се на основу :


укупно 8 (осам) резултата постигнутих на појединачним турнирима у
претходних 365 дана, закључно са датумом обраде ранг листе +
резултат са екипног првенства као 9 резултат, ако је такмичар играо
екипно првенство.

Турнири који се играју за викенд пре објављивања ранг листе ТСС не улазе у
исту осим у случају објављивања годишње ранг листе ТСС под условом да је
исти завршен до понедељка.
У случају да се на ранг листи ТСС нађу два играча са истим бројем бодова и
истим бројем одиграних турнира, приоритет има играч/ица који/a је:
1. Одиграо мањи број турнира
2. Освојио више поена на турнирима А категорије
3. Освојио више поена на турнирима 1. категорије
4. Освојио више поена на турнирима 2. и 3. категорије
5. Освојио више поена на једном појединачном турниру
6. Код сениора остварио више укупних победа а након тога више добрих
резултата
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Играчи који нису победили нити један меч на турнирма Б, 2. и 3. категорије
добијају 1 (један) бод укључујући и случај када су били слободни (BYE) у
првом колу.
Играчи који нису победили нити један меч на турнирима A и 1. категорије и
Мастерс турнирима добијају онај број бодова колико је предвиђено за прво коло
таквог турнира, укључујући и случај када су били слободни (BYE) у првом
колу.
Такмичар који се уписао на турнир и који је жребан а не дође на меч првог кола
не добија бодове за тај турнир. Такмичар који се не појави на мечу осталих кола
добија бодове претходно одиграног кола.
Такмичар који је дисквалификован са турнира не добија бодове за тај турнир
нити било коју другу награду.


Број играча

Максималан број учесника у главном турниру А и 1. категорије у свим
конкуренцијама је 24 или 32.
Максималан број учесника у квалификационом турниру А категорије и лети и
зими је 32, док је на турнирима 1. категорије лети 16 , а зими 32 учесника.
Максималан број учесника на турнирима 2. категорије је зими 48, а лети 64
играча.
Максималан број учесника на турнирима 3. категорије је 128 играча.
 Бодовање турнира II категорије 12.година са применом Раунд робин
Свака победа у групи (Раунд робин) бодује се са 5 (пет) бодова. Збир тако
освојених бодова се додаје у ранг листу.
Играч који започне такмичење, а после без оправдања преда меч/мечеве НЕ
ДОБИЈЕ бодове за победу.


Бодовање Мастерс турнира ТСС

На Мастерс турниру учествује 8 (осам) најбоље пласираних играча на ранг
листи ТСС (искључиво се користи ранг листа ТСС), тако да последње позван
играч не може бити пласиран иза 16-ог места, осим ако ТО ТСС не одлучи
другачије.
Бодови освојени на МАСТЕРС турниру улазе у ранг листу ТСС као бонус
бодови за крајњу годишњу ранг листу.
У случају непојављивања оба играча на мечу разигравања за 3, 5 или 7 место
Мастерса исти ће се бодовати тако да ће играч који је био боље позициониран
на листи играча приликом уласка у Мастерс добити бодове за 3, 5 или 7 место.


Бодовање Регионалних Мастерс турнира

Бодоваће се САМО И ИСКЉУЧИВО играчи који су регистровани за клубове
који припадају Региону који је организовао Мастерс. . Бодови освојени на
Регионалном Мастерс турниру улазе у ранг листу ТСС као бонус бодови за
крајњу годишњу ранг листу (као 10. резултат) само ако није игран Мастерс
ТСС. Играчи не могу добити бодове на основу више Мастерса. Минимални
број играча да би се Мастерс бодовао је 4 (четири).
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У случају непојављивања оба играча на мечу разигравања за 3, 5 или 7 место
Мастерса исти ће се бодовати тако да ће играч који је био боље позициониран
на листи играча приликом уласка у Мастерс добити бодове за 3, 5 или 7 место.


Бодовање екипних такмичења

Бодови освојени на екипним такмичењима се обрачунавају као 9 (девети)
резултат у ранг листи у категорији у којој је такмичар играо и важе 365
дана.
Обрачунавају се бодови са екипних регионалних такмичења, а ако је играч на
финалном екипном такмичењу освојио већи број бодова, онда му се
регионални бодови замењују са бодовима са финалног такмичења..


Издавање ранг листе ТСС

Ранг листу издаје канцеларија ТСС сваког понедељка . Иста не обухвата
бодове са турнира који се играју за викенд пре објављивања ранг листе ТСС,
осим у случају објављивања годишње ранг листе ТСС под условом да је исти
завршен до понедељка.
Регионални савези могу издавати своје Регионалне ранг листе и о темпу
издавања истих одлучују надлежни одбори регионалних савеза.


Обрачун бодова за ранг листу

Турнири A и 1. категорије се Оn-line уносe на сајт ТСС, те се обрачун бодова
врши аутоматски. Врховне судије су обавезне да жребове и уписне листе
(оригинале) доставе канцеларији ТСС, тако да оне буду у канцеларији ТСС у
року од 3 (три) дана од завршетка турнира.
Регионални савези врше бодовање играча за своје ранг листе.
Врховне судије са турнира Б, 2., 3., категорије и Регионалних Мастерса су
обавезне да жребове и уписне листе (оригинале) доставе канцеларији ТСС, тако
да они буду у канцеларији ТСС у року од 3 (три) дана од завршетка турнира.
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Обрачун бодова за ранг листу

BODOVANJE GLAVNI TURNIR

BODOVANJE 2019
32/24
KAT.TURNIRA

A

POBEDNIK

300

FINALISTA

240

1/2 FINALE
1/4 FINALE

I

B

64 / 48

128

II

III

A

B

II

III

III

220 150

45

30

450

225

50

35

180 120

35

20

350

180

40

25

180

135

90

25

15

240

135

30

120

90

60

20

10

120

90

20

1/8 FINALE

60

45

30

10

5

60

45

1/16 FINALE

30

20

15

1

1

30
15

1/32 FINALE

I

8

B

II

III

I

B

45 180 130

90

30

25

90

60

25

15

30 145 110

70

20

15

70

45

20

10

20

25 110

80

55

10

5

55

35

10

5

15

20

70

50

35

5

3

10

5

1

1

10

10

15

20

15

10

1

1

20

5

5

10

1

1

1

5

1/64 FINALE
PROCENAT ‐ %

16
A

II

III

1
100

75

50

15

10

MASTERSI

BODOVANJE KVALIFIKACIJE
32/4 16/4 16/4 16/8 64/4 64/8 48/4 48/8 24/8

TSS

REGION

MESTO

BODOVI *

BODOVI*

I

200

100

II

180

90

KAT.TURNIRA

A

I

A

A

A

A

A

A

I

III

160

80

KVALIFIKANT

30

20

20

15

35

30

35

30

12

IV

140

70

1. / 2. / 3. KOLO

20

15

15

7

30

20

30

20

4

V

120

60

1. / 2. KOLO

10

10

7

20

10

20

10

VI

100

50

1. KOLO

5

10

5

10

5

VII

80

40

VIII

40

20

5

5

* ovo su bonus bodovi

EKIPNA TAKMICENJA U ORGANIZACIJI TSS/REGIONA
TABLA

I LIGA SENIORI

SENIORKE

18. GOD.

14. GOD.

1

70

70

70 / 50

70 / 50

2

50

50

50 / 30

50 / 30

3

30

30

30 / 10

30 / 10

4

20

20

5

10
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И. ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА СЛУЖБЕНИХ
ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Службена лица на турнирима који се бодују за ранг листу ТСС су:
1. Директор турнира и остале особе у клубу које су укључене у организацију
турнира
2. Судије на турниру
3. Администратор суђења ТСС
4. Судијски координатори региона ТСС
5. Администратор такмичења ТСС
6. Супервизор суђења ТСС
1. Директор турнира
Сви турнири који се бодују за ранг листу ТСС су у обавези да имају Директора
турнира.
Такмичарски одбор ТСС може тражити изузеће предложеног директора
турнира.
Обавезе Директора турнира:
 Пријава турнира као спортског догађаја надлежним инстанцама у складу
са Законом о спречавању насиља на спортским приредбама у разумном
року пре одржавања турнира
 Израда тачних и недвосмислених пропозиција турнира и њихово слање у
канцеларију надлежног савеза најкасније 10-14 дана пре почетка
турнира. Тек по одобрењу таквих пропозиција од стране канцеларија
надлежног савеза Директор турнира их може учинити јавнима
 Строго поштовање Правилника о лиценцирању клубова и организацији
турнира
 Унајмљивање редарске службе уколико надлежне инстанце процене да је
то неопходно
 Обезбеђивање довољних количина тениских лопти за регуларно
одржавање турнира и у складу са Правилником ТСС
 Обезбеђивање новчаног наградног фонда уколико је то турнир са таквим
наградама
 Обезбеђивање свих неопходних услова за рад судија на турниру
укључујући и исплату судијских хонорара као и путних трошкова у
складу са важећим судијским ценовником
 Обезбеђивање исплата судијских хонорар за рад асистената суђења
које је одредила комисија за националне турнире Судијског одбора
ТСС
 Обезбеђивање хотелског смештаја за играче и судије уколико категорија
турнира и судијски ценовник то налажу
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 Обезбеди службу транспорта играча и судија уколико се турнир игра на
више од једне локације а да исте нису на разумној удаљености
 Обезбеђивање физиотерапеута и доктора турнира у складу са
Правилником ТСС и плаћање истих
 Одреди играче који ће добити ”специјалне позивнице” од стране клуба
организатора. Да их на време достави канцеларији ТСС као и да их пре
почетка жреба достави Врховном судији турнира
 Прикупља котизације од играча за време уписа. Нико сем Директора
турнира или особе из клуба коју он одреди нема право прикупљања
котизација
 Организовање службе за одржавање терена за све време такмичења на
свим локацијама где се игра турнир
 Обезбеђивање довољног броја слободних терена како би се такмичење
несметано и у року завршило на свим локацијама где се игра турнир
 Стална присутност у клубу за време одржавања такмичарских мечева.
Директор турнира може делегирати ову обавезу на неку другу особу из
клуба али онда та особа мора бити способна да сноси одговорност пред
надлежним инстанцама
 Обезбеди пехаре и награде за такмичаре
 Поштовање и спровођење свих одредби Упутсва ТСС о организацији
такмичења од највећег значаја
Директор турнира има право:
 Да тражи изузеће предложеног Врховног судије писаним путем
Администратору суђења ТСС пре почетка турнира. Молба за изузеће
мора бити образложена и по истој одлучује Администратор суђења ТСС
 Да учествује у прављењу распореда играња мечева и да сугерише да се
одређени мечеви играју на одређеном терену. Коначну одлуку о овом
захтеву доноси Врховни судија турнира
Играч који наступа на турниру не може бити директор турнира нити на било
који начин укључен у организацију турнира.
Директор турнира НЕМА НИКАКВО право у одлучивању по било ком питању
тениских правила или правила ТСС.
Директор турнира НЕМА ПРАВО да учествује у пресуђивању на терену,
следствено Директор турнира НЕ МОЖЕ бити и судија на турниру.
2. Судије
Све судије се морају понашати у складу са одредбама Правилника о раду СО
и лиценцирању судија јер је то основ за продужење лиценце.
На тениским турнирима постоји неколико врста судија:
1. Водитељ екипних такмичења
2. Врховни судија
3. Шеф судија
4. Судије у столици (главне судије)
5. Асистенти (терена) врховног судије
6. Линијске судије
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Водитељ екипних такмичења
Сва екипна такмичења у Републици Србији имају Водитеља екипних такмичења
без обзира на формат екипног такмичења.
За сениорска екипна такмичења Водитеља екипних такмичења предлаже
Судијски одбор ТСС-а а усваја Такмичарски одбор ТСС. Водитељ екипних
такмичења може бити искључиво активни тениски судија са ”А” лиценцом ТСС
који ту лиценцу поседује минимум три године без прекида.
Дужности Водитеља екипних такмичења:
 Проверава валидности свих пријава и одјава, ранга играча, регистрације
играча, лекарских уверења, фотокопија пасоша као и свих осталих
докумената
 Бодовање екипа за улазак у лиге као и бодовање екипа по јакости за
одређивање носиоца у складу са коначним листама пријављених екипа
добијених од стране Такмичарског одбора ТСС. У случају оправданог
одсуства Водитељ екипхи такмичења има право да именује заменика
који мора бити лиценциран судија од стране ТСС који ће уместо њега
одрадити бодовања и жребања. Заменик Водитеља екипних такмичења
мора бити одобрен од стране Такмичарског одбора ТСС
 Одређивање Врховних судија за екипне сусрете и стална комуникација са
њима
 Одређивање Главних судија за екипне сусрете
 Одређивање Асистената терена (додатних судија) за екипне сусрете
 Редовна комуникација са клубовима учесницима екипних такмичења у
Републици Србији
 Прављење распореда мечева по данима са правом померања почетака
мечева
 Именује судију који ће обавити жреб у случају свог оправданог одсуства
 Доношење одлука по жалбама екипа учесника екипних такмичења на
одлуке Врховних судија екипних мечева
Врховни судија
Сви тениски турнири у Ребулици Србији који се бодују за ранг листу ТСС
морају имати Врховног судију који је лиценциран за ту календарску годину од
стране Судијског одбора ТСС и који је за тај турнир дезигниран од стране
Комисије за националне турнире.
Врховног судију за појединачне турнире који се бодују за ранг листу ТСС
одређује Комисија за националне турнире.
Врховне судије за Екипна такмичења одређује Водитељ екипних такмичења.
Обавезе и права Врховног судије:
 Мора се јавити организатору турнира минимум три дана пре почетка
такмичења
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 Мора бити присутан у клубу у коме се одржава такмичење од момента
уписа до краја финалног меча
 Врховни судија контролише упис играча
 Врховни судија НЕМА право да прикупља котизације играча
 Врховни судија је једина особа надлежна за израду жреба на турнирима из
Календара ТСС, док на турнирима из Регионалних календара то могу
радити и канцеларије Региона при чему онда оне одговарају за тачност и
исправност истих
 Врховни судија проверава право учешћа пријављених такмичара на
основу провере такмичарских легитимација и евентуалних суспензија
 Врховни судија мора бити у редовној комуникацији са директором
турнира
 Врховни судија се стара да мечеви почињу у складу са објављеним
распоредом играња који би требало да буде истакнут на огласној табли
клуба до 20 часова тог дана за следећи дан
 Врховни судија има коначну реч када је прављење распореда мечева у
питању. Приликом прављења распореда мечева Врховни судија мора
водити рачуна о играчима који играју сингл и дубл мечеве, о паузама
између мечева, о терминима када се играју најинтересантнији мечеви за
спонзоре и публику, о терминима мечева које преноси телевизија
 Врховни судија је последња инстанца по питању тениских правила и
правила такмичења
 Врховни судија доноси одлуку о прекиду мечева услед мрака, топлоте или
неких других непредвидивих околности. У случају великих врућина
(преко 38 степени) Врховни судија може донети одлуку да се мечеви
привремено прекину. Мечеви у току не могу бити прекинути у овом
случају али се уводи пауза од 10 минута између другог и одлучујућег
сета главног турнира, док се остали мечеви не могу пустити док се
временске околности не промене у корист играча
 Врховни судија доноси одлуку о промени терена на коме се игра одређен
меч
 Врховни судија по одобрењу Такмичарског одбора ТСС може променити
локацију на којој се одржава турнир као и врсту подлоге на којој се
играју мечеви уколико сматра да ће таква одлука допринети регуларном
завршетку турнира
 На турнирима на којима постоје судије у столици као и линијске судије,
Врховни судија може одредити замену било ког судије у току меча
 Врховни судија турнира може да буде и судија у столици али тада мора
имановати заменика који мора имати минимум исту лиценцу као и он
 Врховни судија се стара да се играчима исплати наградни фонд од стране
Директора турнира
 Врховни судија је дужан да на турнирима на којима постоји ”online унос
резултата врши дневни унос истих на ”web” страницу ТСС
 Врховни судија је дужан да пошаље резултате турнира (жребове), уписне
листе (оригинале) и извештај са турнира канцеларији ТСС одмах након
завршетка турнира, тако да они буду у канцеларији ТСС у року од 3 (три)
дана од завршетка турнира
 Врховни судија је дужан да пошаље извештај са турнира Контролној
комисији ТО ТСС одмах након завршетка турнира
Врховни судија је дужан да пошаље извештај са турнира везан за
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инцидент који се на њему десио Контролној комисији ТО ТСС или
Врховном ревизору суђења одмах након завршетка турнира. Врховни
судија својим потписом оверава и чини званичним све уписне листе,
жребове и распореде на тениском такмичењу
Врховни судија није дужан да даје телефонске информације играчима о
тренутном стању мечева на турниру
Врховни судија присуствује додели награда и пехара
Врховни судија мора пријавити Администратору суђења сваки
потенцијални
конфликт
интереса
који
може
имати
(сродство/пријатељство са неким од играча…)
У случају турнира ”А” категорије како појединачних тако и екипних
Врховни судија мора бити у дневном контакту са службама ТСС
надлежним за односе са јавношћу како би се обезбедило дневно
извештавање
Врховни судије не може бити и лице које је укључено у организацију
турнира нити сме да на себе преузима одговорности директора турнира

На Врхoвног судију се односе и све остале одредбе које проистичу из ”ITF
Duties and Procedures for Officials” за текућу годину.
Шеф судија
Ова функција је пре свега на турнирима са линијским и главним судијама.
Шефа судија одређује Комисија за међународне турнире.
Права и обавезе шефа судија:
 Мора обезбедити довољан број квалификованих судија за потребе турнира
у директној комуникацији са директором турнира
 Пре турнира мора извршити проверу знања и познавања процедура
линијских и главних судија за тај турнир
 Мора припремити листу судија и на основу ње организовати хотелски
смештај и транспорт судија до места одржавања турнира
 Мора бити присутан на месту одржавања турнира за све дане трајања
турнира
 Формира тимове линијских судија и одређује који тим ће ићи на који
терен
 Формира временске ротације тимова на теренима
 Има право да замени одређеног линијског судију са меча уколико сматра
да је то неопходно
Шеф линијских судија мора бити лиценциран тениски судија.
На шефа судија се односе и све остале одредбе које проистичу из ”ITF Duties
and Procedures for Officials” за текућу годину.
Главни судија (судија у столици)
Главни судија може бити једино лиценциран судија од стране Судијског одбора
ТСС.
Он мора бити психички и физички спреман за обављање своје дужности.
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Он води тениски меч у духу важећих тениских правила и правила конкретног
такмичења.
Главни судија може изрицати казнене одредбе играчима, тимовима и тренерима
у склади са важећим правилима.
Главне судије за међународна такмичења одређује Комисија за међународне
турнире док за турнире из Календара ТСС као и Календара региона, Комисија за
националне турнире.
Обавезе и права главног судије:
 Главни судија мора бити упознат са свим релевантим правилима тениса и
такмичења на коме суди
 Главни судија мора да се облачи и понаша у складу са достојанством
тениске игре
 Главном као и свим судијама забрањено је конзумирање алкохола
минимум 12 сати пре меча на коме ће судити
 Главном судији забрањено је давање било каквих изјава за медије без
претходног одобрења Врховног судије
 Главном судији је забрањено да се током трајања турнира дружи са
играчима
 Главни судија када не суди меч нема право да буде у друштву особа које
конзумирају алкохол
На главног судију се односе и све остале одредбе које проистичу из ”ITF Duties
and Procedures for Officials” за текућу годину.
Главни судија мора бити лиценциран судија од стране Судијског одбора ТСС.
Асистенти (терена) врховног судије
Права и обавезе су у потпуности објашњене у упутству о игрању мечева без
главних судија.
Асистенти су лиценциране судије од стране СО ТСС и подлежу дисциплинској
и стручно етичкој одговорности што је обрађено у Правилнику о лиценцирању
тениских судија.
Линијски судија
Права и обавезе су у потпуности објашњене у ”ITF Duties and Procedures for
Officials” и Судијски одбор ТСС то прихвата у потпуности.
Линијске судије би требало да су прошле обуку од стране лиценцираних
предавач Судијског одбора ТСС.
Све судије подлежу дисциплинској и стручно етичкој одговорности што је
обрађено у Правилнику о лиценцирању тениских судија.
Шеф судија за конкретно такмичење одређује линијске судије за то такмичење.

ПРАВИЛНИЦИ ТСС ЗА 2019. ГОДИНУ
www.teniskisavez.com

Тел: 011/7121898

73

Администратор суђења ТСС
Лице бирано од Судијског одбора а које обавезно мора бити и члан Судијског
одбора ТСС.
Администратор суђења је Председник Комисије за националне турнире и
непосредно одређује судије за турнире из Календара ТСС.
Администратор суђења има право да у току трајања турнира промени Врховног
судију турнира уколико уочи да је исти направио пропусте у раду.
Судијски кординатори региона
Особе биране од стране Судијског одбора ТСС у складу са Правилником о раду
Судијског Одбора и лиценцирању судија
Изабрани Судијски координатори аутоматски постају чланови Комисије за
националне турнире.
Имају право да изврше инспекцију рада судија на регионалном турниру.
3. Администратор такмичења ТСС
Особа стално запослена у ТСС која се стара о правилном бодовању турнира у
Републици Србији.
Одржава конкакт између директора турнира и Такмичарског одбора ТСС.
Има право да изврши инспекцију рада директора турнира за време турнира.
4. Супервизори суђења
Особе које поседују међународне судијске лиценце (ITF L2 и више).
Супервизори суђења могу на било ком турниру у Републици Србији извршити
инспекцију рада судија, наложити промену одређених судија Администратору
суђења ТСС након уочених пропуста.
Они немају право у мешање приликом директног решавања спорних ситуација
на турниру али могу тражити извештај од Врховних судија у вези сваке
ситуације за време турнира. На основу тог извештаја они могу предложити
уклањање судије Администратору суђења као најтеже казне.

1-1. ТАКМИЧЕЊЕ ПАРОВА
Тениски савез Србије уводи обавезно отварање уписа за парове на свим
такмичењима који су у власништву ТСС.
1.Право учешћа
Право учешћа на такмичењу парова имају сви регуларно регистровани
такмичари који поседују ваљану и важећу такмичарску легитимацију коју
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морају показати Врховном судији турнира приликом уписа или пре почетка
свог првог меча (на турнирима на којима се жреб ради унапред).
Играчи под временском казном забране играња немају право учешћа док им је
казна на снази.
На свим тениским такмичењима која се бодују за Ранг листу ТСС играчи су
обавезни да се унапред пријаве преко он-лине система.
Регионалним Правилницима се може ближе регулисати начин пријаве за
турнире у организацији Региона, након одобрења ТО ТСС.
Играчи који нису играли појединачни турнир тј. нису платили котизацију за
појединачни турнир , морају платити котизацију за парове , која за једног члана
пара износи 50 % од котизације за појединачни турнир.
2.Формат такмичења
На турнирима у зимском периоду максимални број парова је 8.
На турнирима у летњем периоду број парова не може прећи 16.
Минимални број парова да би се турнир бодовао за ранг листу је 4 (четири).
Услови за одигравање такмичења које укључује појединачно такмичење као и
такмичење у паровима од календарског почетка турнира су :
- на зимским турнирима минимум 3(три) терена
- на летњим турнирима минимум 4(четири) терена
Клуб организатор може изнајмити терене у другом клубу , али онда сноси
трошкове и другог судије (асистента) који мора бити на другој локацији.
Мечеви у конкуренцији парова играју се на два добијена tie-break сета док се
УВЕК одлучујући сет игра као “Match Tie-break Set” до 10 поена са обавезно 2
поена разлике. Гемови у конкуренцији парова играју се са применом “No-Ad”
правила што значи да се при резултату 40-40 игра још само један поен који
одлучује победника тог гема/сета/меча. При том резултату тим који прима
сервис има право да бира у коју страну ће играч који сервира сервирати.
3. Одређивање приоритета уласка парова у турнир
Жреб парова је на летњим турнирима 13 парова директно и 3 WC , а на зимским
турнирима 6 парова директно и 2 WC.
Приорити су:
1. Оба играча са ATP/WTA рангом у синглу.
2. Један играч са ATP/WTA рангом у синглу и један играч са сингл рангом
ТЕ до 50 места или ITF do 100 места
3. Оба играча са ТЕ, ITF сингл рангом, ТЕ до 50 места, ITF do 100 места
4. Један играч са ATP/WTA рангом у синглу и један играч са ATP/WTA
рангом у дублу
5. Оба играча са ATP/WTA дубл рангом
6. У конкуреницији до 18 година један играч са ITF рангом у синглу и један
играч са ITF рангом у дублу
7. Један играч са ATP/WTA рангом и један играч са сингл рангом ТСС
8. Оба играча са сингл рангом ТСС
9. Један играч са сингл рангом ТСС и један играч без ранга
10. Оба играча без икаквог ранга
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4. Жреб за парове
Жреб се ради на основу последње доступне ранг листе ТСС.
Жреб за сва такмичења из календара ТСС може радити једино лиценцирани
тениски судија одређен за то такмичење.
Жреб се може радити и раније, пре дана почетка самог такмичења и тада у
пропозицијама турнира мора бити објављено место и време одржавања жреба
како би сви заинтересовани могли да присуствују.
Жреб за парове мора бити урађен до 12 часова првог дана турнира (ако се жреб
ради на турниру) , а почетак игре парова зависи од броја пријављених
такмичара у појединачној конкуренцији и броја терена са којима располаже
клуб организатор. По могућности почетак турнира парова треба да је првог дана
турнира.
5. Распоред мечева за парове
Мечеви парова постављају се увек после појединачних мечева играча који
учествује у обе конкурeнције. Ако у мечу парова нема заинтересованих играча
за појединачно такмичење, онда тај меч парова може да се постави на терен без
утицаја на појединачни распоред. Одмор између два меча парова може бити од
30 до 60 минута , по процени врховног судије.
6. Обрачун бодова за ранг листу – парови
У ранг листу ТСС улази 8 (осам) најбољих појединачних турнира за задњих 365
дан плус 4 (четири) најбоља турнира у паровима у задњих 365 дана по следећој
табели која важи и за зимске и за летње турнире :
BODOVANJE TURNIR PAROVA

BODOVANJA
16

8

KAT.TURNIRA

A

I

B

III

IV

A

I

B

III

IV

POBEDNIK

45

32

20

12

5

30

22

13

7

4

FINALISTA

35

27

15

8

3

20

18

10

6

3

1/2 FINALE

27

20

12

6

2

10

14

7

2

2

1/4 FINALE

18

12

7

3

1

1

1

1

1

1

1/8 FINALE

5

3

1

1

0

Предаја меча у паровима из не медицинских разлога повлачи за собом
одузимање бодова, и у конкуренцији парова и у појединачној конкуренцији,
које је такмичар освојио на том турниру.
У случају да један члан пара преда меч из не медицинских разлога он губи
бодове и за појединачно такмичење и за парове, а други члан пара може
наставити такмичење у појединачној конкуренцији и он НЕ губи бодове у
појединачној конкуренцији.
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Одредбе ових Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
интернет страници ТСС а примењују се за све тениске турнире који се бодују у
2019. години
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.

У Београду
Мирко Петровић
Председник УО ТСС
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