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Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza veterana, temeljem članka 37.st.1.toč.17. Statuta, na 

svojoj sjednici održanoj 29. studenog 2014. godine donio je novi 
 

 

PRAVILNIK  
ZA POZIVNI TURNIR - MASTERS 

 
Pozivni turnir je natjecanje u organizaciji Hrvatskog teniskog saveza  veterana za kategorije, 
gospoda od +33 do+75 i dame od +30 do +60. 
Na pozivni turnir HTSV u kategorijama gospoda  od +30 do +75 poziva se po osam natjecatelja, 
šest najbolje plasiranih natjecatelja na rang-listama, a dva sukladno odluci i odabiru UO HTSV-
a, u kategoriji  dame + 30 do+ 60 po 8 natjecateljica, šest najbolje plasiranih natjecateljica na 
rang listama, a dvije sukladno odluci i odabiru UO HTSV-a 
Na natjecanju mogu nastupiti punopravni članovi koji su registrirani pri HTSV-a kao strani 
državljani.  
 
Pozvani natjecatelji dužni su do naznačenog roka potvrditi sudjelovanje na turniru, on line putrm 
web stranice Saveza www.htsv.hr elektroničkim putem na email htsv@htsv.hr,  
 
Na natjecanje se pozivaju i rezervni natjecatelji, po četiri sa svake rang-liste, koji su dužni 
potvrditi spremnost za nastup u slučaju otkaza natjecatelja koji su prethodno određeni. 
Prihvaćanjem poziva, pozvani natjecatelji obvezuju se da će turnir odigrati do kraja. 
 
U slučaju da dva ili više natjecatelja dijele mjesto na rang-listi, o njihovom mjestu na listi 
natjecatelja za Pozivni turnir odlučuje ždrijeb. 
 
U slučaju otkaza, u natjecanje ulazi slijedeći igrač s rang-liste na kojoj je bilo otkaza. 
  
Natjecatelji-ice mogu se prijaviti i nastupiti samo u jednoj kategoriji i to u kategoriji u koju po 
svojoj dobi pripadaju. 
 
Organizator može na licu mjesta obzirom na prijave postupiti i drugačije. 

U slučaju otkaza, u turnir ulazi slijedeći igrač s rang-liste na kojoj je bilo otkaza. 

 

U prvom dijelu igra se u dvije skupine(A i B) sa po četiri natjecatelja, svaki sa svakim, sistem 

Round Robin. U svakoj skupini postavlja se jedan nositelj i to po važećoj rang listi HTSV-a, na 

dan ždrijeba. Najbolje rangirani natjecatelj postavlja se za nosioca skupine A, a drugo rangirani 

natjecatelj za nosioca skupine B. Treće natjecatelj  ždrijebom se postavlja u jednu od skupina, 

a četvrto rangirani automatski u drugu skupinu. Isto tako peto rangirani natjecatelj se ždrijebom 

postavlja u jednu od skupina, a šesto plasirani automatski u drugu. Sedmi i osmo rangirani 

natjecatelji postavljaju se na isti način. 

 

Raspored igranja po kolima je sljedeći:  

 

1. kolo: 1 – 4  i  2 - 3  
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2.  
2. kolo: 1 – 3  i  2 - 4 

3. kolo: 1 – 2  i  3 – 4 

 
U slučaju napuštanja turnira od strane nekog od natjecatelja nakon odigranog prvog i prije 
odigranog trećeg kola u skupini, u turnir može ući rezerva i igrati susrete koje je po rasporedu 
trebao igrati natjecatelj koji je napustio natjecanje. Za poredak u skupini, za rezervnog 
natjecatelja računaju se samo susreti koje je on igrao, a za ostale svi susreti. Rezerva može ući 
i u glavni turnir, ako to plasmanom izbori. 
 
Redoslijed po skupinama određuje se po broju pobjeda u skupini. U slučaju da dva ili tri 
natjecatelja imaju isti broj pobjeda uzimaju se u obzir pobjede u međusobnim susretima, broj 
odigranih susreta, zatim bolja razlika dobivenih i izgubljenih setova u međusobnim susretima, 
bolja razlika dobivenih i izgubljenih setova u svim susretima, bolja razlika dobivenih i izgubljenih 
gemova u međusobnim susretima, bolja razlika dobivenih i izgubljenih gemova u svim susretima, 
ili ždrijeb. 
 
Ako tri natjecatelja imaju isti broj pobjeda, a jedan od njih je rezerva s brojem odigranih susreta 
manjim od tri, redoslijed se određuje po broju odigranih susreta, gdje prednost ima natjecatelj 
koji je pobijedio u međusobnom susretu natjecatelja s tri susreta, drugoplasirani je poraženi 
natjecatelj, a natjecatelj s manje od tri susreta je treći. 
 
Pri izračunavanju plasmana u skupini, susreti koji su završili predajom započetog susreta 
računaju se kao da je pobjednik dobio sve gemove do kraja (susret predan na primjer kod 3:6 
1:2 računa se kao 3:6 1:6. Predan susret koji nije ni započeo računa se kao susret izgubljen 0:6 
0:6. Natjecatelj koji je predao započeti susret, može nastupiti u glavnom turniru ako vrhovni 
sudac odluči da razlog zbog kojeg je predao više ne postoji. 
 
Rezerve ne mogu ući u glavni ili utješni turnir ako nisu odigrale barem jedan susret po skupinama. 
Natjecatelj koji je bez borbe, ili diskvalifikacijom, izgubio barem jedan susret, ne može ući u 
glavni turnir. 
 
U drugom dijelu natjecanja, prvo i drugoplasirani natjecatelji u skupinama igraju za poredak od 
prvog do četvrtog mjesta, a treće i četvrto plasirani natjecatelji igraju za poredak od petog do 
osmog mjesta.  
 
U glavnom turniru igraju se dva kola, a raspored igranja je slijedeći: 
U prvom kolu igraju prvoplasirani natjecatelji jedne skupine iz prvog djela turnira sa 
drugoplasiranim natjecateljima iz druge skupine iz prvog djela turnira.  
 
U drugom kolu igraju pobjednici iz tih susreta za prvo i drugo mjesto te poraženi za treće i 
četvrto mjesto. 
 
U slučaju da natjecatelj koji je izborio nastup u glavnom turniru napusti turnir prije odigranog 
prvog kola glavnog turnira, na njegovo mjesto u glavnom turniru ulazi trećeplasirani natjecatelj 
iz njegove skupine 
 
Također igraju se dva kola i u razigravanju od petog do osmog mjesta, a raspored igranja je 
slijedeći:  
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U prvom kolu sastaju se treće plasirani natjecatelji jedne skupine iz prvog dijela turnira sa 
četvrto plasiranim natjecateljima iz druge skupine iz prvog djela turnira. 
 
U drugom kolu igraju pobjednici iz tih susreta za peto i šesto mjesto te poraženi za sedmo i 
osmo mjesto. 
 
 
Natjecatelji koji odustanu od nastupa prije početka glavnog ili utješnog turnira ne dobivaju 
bodove za plasman. 
 
Turnir ima bodovni N1. razred sa zaštićenim rangom i boduje se za rang-liste HTSV-a. 
 

              Ovaj Pravilnik o pozivnom turniru–Masters, Hrvatskog teniskog saveza veterana, stupa na snagu 

danom donošenja, 29.studenog 2014 godine. 
 
                                                                                                        

                                                                               HRVATSKI TENISKI SAVEZ VETERANA   

                                                                                                    UPRAVNI ODBOR                                                                           

                                                                                  Predsjednik         

                                                                                           Petar Mirić dipl.ing.građ. 

U Zagrebu 29. studeni 2014. godine 

 


