Postovani klubovi,
Takmicarski odbor TSS raspisuje konkurs za organizatora Drzavnog prvenstva za seniore
i seniorke koje ce se odrzati od 18.11.2017.godine u zatvorenom prostoru.
Rok za prijavu je petak, 27.10.2017. godine do 15,00 casova. Odluka o organizatoru
prvenstva bice objavljena na sajtu TSS u ponedeljak , 30.10.2017.godine posle 12,00
casova.
Prijava na konkurs :
Tenis klub _______________________________ prijavljuje se za organizaciju seniorskog
drzavnog prvenstva za SENIORE - SENIORKE . (zaokruziti zeljeno)
Prijava iskljucivo na E-mail : konkurs@teniskisavez.com.
Teniski savez Srbije dodeljuje pehare i daje lopte za turnir, a NOVCANIH NAGRADA
NEMA !!! .
Uslovi koje mora da ispostuje organizatori su opisani u Pravilniku o organizaciji turnira
“A” kategorije.
Општи услови за организацију зимских турнира А кат.(организацију додељује ТО ТСС у разумном
року пре почетка такмичења)
Поштовање свих одредби које прописује А зимска лиценца правилника о лиценцирању клубова.
Минимум 3 терена са истом подлогом. Дозвољено је коришћење највише две локације.
У случају одржавања турнира на две локације - два клуба, организатор је дужан да обезбеди
транспорт за играче и официјелна лица.
Клуб је обавезан да прихвати дезигниране, лиценциране судије ТСС: врховног судију, главне судије,
као и асистента врховног судије у случају играња на две локације.
СО ТСС је задужен за дезигнације.
Полуфинала и финала су обавезна са Главним судијама.
Минимална температура у дворани-балону 15 степени.
Сваки меч се игра са 4 нове лопте, а тренинг са 3 кориштене лопте.
Распоред тренинга и коришћење вештачког осветљења су искључиво у надлежности Врховног судије.
Физиотерапеут у клубу и доктор медицине по позиву.
Поштовање свих одредби важећег ценовника СО ТСС. Клуб мора да испуни и остале
одредбе закона Републике Србије о организацији спортских приредби као и све остале одредбе
Правилника ТСС које Врховни судија сматра меродавним.
Клуб који добије организацију турнира А категорије је обавезан да поштује све одредбе Упутства
TСС за организацију такмичења од нарочитог значаја.
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