Štev.: Bd/Jo-188-3.14/08
Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport
invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je
Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji 23. seji dne 5.2.2008
sprejela

Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v tenisu
1. SPLOŠNI DEL
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega
prvenstva v tenisu.
2. člen
Državno prvenstvo v tenisu se izvede v skladu s splošnim pravilnikom za izvedbo
tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju, po pravilih
ITF (mednarodne teniške zveze – pravila za tenis na vozičkih (ITF,Wheelchair Tennis,
Handbook 2000), pravilih ITF in določilih tega pravilnika.
3. člen
Državno prvenstvo v tenisu se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju ZŠIS-POK.
2. TEKMOVANJE
4. člen
Tekmovanje je posamično. Tekmuje se ločeno po spolu (člani in članice), po starosti
(članska in mladinska kategorija) ter ločeno na stoječe in sedeče tekmovalce. V skupini
sedečih tekmovalcev je konkurenca po spolu enotna. Za izvedbo mladinske kategorije
morata biti v kategoriji vsaj dva tekmovalca, v nasprotnem primeru mora tekmovalec
sodelovati v članski kategoriji.
5. člen
Na tekmovanju lahko sodelujejo invalidi, ki sodijo po svoji invalidnosti v enega izmed
razpisanih razredov.
6. člen
Vsi dvoboji se igrajo v prvih kolih na 1 niz oz. 6 dobljenih iger in dve igri razlike. Pri
rezultatu 6: 6 se igra »tie-break« do 7 točke.
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V finalu se igra na dva dobljena niza.
7. člen
V razredu se tekmuje po sistemu vsak z vsakim, če je prisotnih do 5 tekmovalcev. Za 6
in več tekmovalcev se v posameznem razredu sestavijo (izžrebajo) skupine z najmanj
tremi igralci. V vsaki skupini je nosilec skupine, ki je izbran na osnovi rezultatov
državnega prvenstva iz preteklega leta. Zmagovalci skupin se pomerijo za prvo mesto,
drugo uvrščeni iz skupin pa za naslednja mesta.
Če bo za posamezen razred invalidnosti prijavljen le en tekmovalec, bo praviloma
priključen k prvemu najprimernejšemu razredu po invalidnosti.
8. člen
Državno prvenstvo praviloma poteka na odprtih peščenih igriščih.
3. RAZREDI
9. člen
Državno prvenstvo se izvede v naslednjih razredih, katerih opis je prilogi tega pravilnika:
Tekmovalci, ki igrajo sede:
Razred T1
Razred T2
Tekmovalci, ki igrajo stoje:
Razred T3M
Razred T3 Ž
Razred T4M
Razred T4 Ž
Razred T5M
Razred T5Ž
Razred TNac.M
Razred TNac.Ž
Razred TGM
Razred TGŽ
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Tehnični pravilnik za tenis stopi v veljavo 5.2.2008.
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik št. Jf/Do-112/2004

Predsednik KTŠ:
Jože Okoren
Priloga: Opis razredov za športno panogo tenis
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Priloga tehničnega pravilnika za športno panogo tenis
OPIS RAZREDOV ZA ŠPORTNO PANOGO TENIS:
Tekmovalci, ki igrajo sede:
Razred T1 (tetraplegija, poškodbe C5/7,...)
Omejena funkcija pri igralni roki, ki prizadenejo prijem, upogibanje zapestja in funkcijo
dlani (zapestne mišice). Mišica ''triceps-iztegovalka komolca'' je funkcionalna.
Razred T2

(paraplegiki, poškodbe od C8-Th7, Th8-L1 in L2-S2,…)

V razredih T1 in T2 lahko nastopajo igralci, ki imajo medicinsko potrjeno stanje trajne
invalidnosti najmanj na eni nogi (amputacija, paraliza, prikrajšava nog, zatrjeni sklepi na
nogi, umetni sklepi , ipd) in zaradi stopnje invalidnosti lahko igrajo tenis le na vozičku .
Tekmovalci, ki igrajo stoje:
Razred T3M
igralci, ki igrajo stoje z amputacijo ali poškodbo nog
Razred T3 Ž
igralke, ki igrajo stoje z amputacijo ali poškodbo nog
Razred T4M
igralci, ki igrajo stoje s prizadetostjo ali amputacijo roke
Razred T4 Ž
igralke, ki igrajo stoje s prizadetostjo ali amputacijo roke
Razred T5M
slabovidni igralci ( mednarodni razred B3)
Razred T5Ž
slabovidne igralke( mednarodni razred B3)
Razred TNac.M
igralci z vsemi ostalimi poškodbami(nacionalni razred)-moški
Razred TNac.Ž
igralke z vsemi ostalimi poškodbami(nacionalni razred)-ženske
Razred TGM
razred za gluhe moške
Razred TGŽ
razred za gluhe ženske
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