
На основу члана 20.ст.1.тач.11, Статута Тениског савеза Источне Србије, Управни одбор 
Тениског савеза Источне Србије на седници одржаној дана__________године донео је 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ДОНОШЕЊУ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА 

 
Члан 1. 

Овим правилником уређује се поступак доношења календара такмичења која су у 
организацији Тениског савеза Источне Србије (у даљем тексту ТСИС), минимални 
услови за учешће клубова на конкурсу и критеријуми за доделу такмичења клубовима. 

 
Члан 2. 

ТСИС доноси календар такмичења у следећим категоријама: 3.категорија, 4 категорија, 
Б категорија (првенства региона) и регионални Мастерс. Ова такмичења организују се у 
мушкој и женској сингл конкуренцији и то у старосним категоријама: до 12, 14, 16, и 18 
година. 
Поред категорија из преходног става, календар обухвата и категорије у оквиру програма 
10с (зелени ниво), категорија до 8 година (црвени ниво) , до 9 година (наранџасти ниво) 
и школски тенис. 
Календар такмичења се доноси за летњу сезону (од 1.априла до 31.октобра) и зимску 
сезону (од 1.новембра до 31.марта). 
 

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 3. 
Поступак доношења календара такмичења обухвата следеће фазе: 
 

1. утврђивање текста конкурса и предлога календара 
2. расписивање конкурса, одлучивање и одлучивање по жалбама 
3. усвајање календара такмичења. 
 

Утврђивање предлога конкурса 
 

Члан 4. 
Утврђивање предлога конкурса спроводи Такмичарски одбор Тениског савеза Источне 
Србије (у даљем тексту ТО) у складу са календаром такмичења ТСС, Правилницима 
ТСС и овим Правилником. 
 
Предлог конкурса садржи: 
 

1. услове учешћа 
2. рокове за пријаву и жалбу 
3. образац пријаве за конкурс 
4. календар такмичења за која се конкурише 
5. остале услове, критеријуме и напомене 



Члан 5. 
Управни одбор ТСИС је обавезан да усвоји летњи календар најкасније до 01.03. 
текуће године, а зимски календар најкасније до 15.10. текуће године. 
 

Расписивање конкурса, одлучивање и одлучивање по жалбама 
 

Члан 6. 
Одлуку о расписивању конкурса доноси Управни одбор. 
Секретар ТСИС се стара о томе да конкурс буде објављен на сајту ТСИС 
правовремено, и проселеђен електронском поштом свим клубовима ТСИС. 
Конкурс се сматра објављеним даном објављивања на сајту ТСИС. 
 

Члан 7. 
ТО одлучује о додели на основу критеријума из овог правилника, и осталим 
информацијама које су значајне и релевантне за доделу турнира. 
Одлука о додели турнира треба да буде формулисана у облику календара такмичења. 
Одлука о додели турнира објављује се на сајту ТСИС, а такође се прослеђује свим 
клубовима који су учествовали на конкурсу и то електронском поштом. 

 
Члан 8. 

Клубови имају право жалбе на календар такмичења у року који је прописан 
конкурсом, а који не може бити дужи од 5 дана. Жалба се подноси у писменој форми 
оверена печатом и потписом одговорног лица клуба. Жалба се подноси искључиво 
преко електронске поште. 
ТО одлучује о жалбама у року од 3 дана, након чега коначну одлуку о додели 
турнира доставља Управном одбору на усвајање. 
 

Доношење календара такмичења 
 

Члан 9. 
Календар такмичења у коначном облику усваја Управни одбор ТСИС, а на основу 
одлуке о додели турнира коју је претходно донео ТО. 
Након усвајања календара такмичења, секретар клуба ће у најкраћем року календар 
објавити на сајту ТСИС а такође календар проследити ТСС како би исти био 
објављен и на сајту ТСС. 
 

ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 

Члан 10. 
Клубови морају испуњавати основне услове за учешће на конкурсу за доделу 
турнира, а то су: 
 

1.да је клуб измирио чланарину према ТСС за текућу годину. 
2.да је клуб измирио обавезе према ТСИС за предхпдну годину. 
3.да клуб има одговарајућу лиценцу ТСС за организацију такмичења за које конкурише. 



 ТО ће у предлогу конкурса нагласити уколико клубови треба да документују неки од 
услова за учешће на конкурсу. Испуњеност услова ТО ће утврђивати на основу података 
из ТСС и ТСИС. 

 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ТУРНИРА 

 
Члан11. 

Такмичарски одбор доноси одлуку о додели турнира руководећи се следећим 
критеријумима: 
 
1.На основу Правилника ТСС о лиценцирању клубова и општих услова за организацију 
такмичења 3, 4 , Б категорије за појединачна летња такмичења: минимум 3 терена са 
истом подлогом за организацију такмичења у једној конкуренцији, минимум 5 терена са 
истом подлогом за обе конкуренције истовремено. 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. Oрганизатор турнира мора 
обезбедити и додатног судију уколико се игра на две локације. 
За организацију Мастерс турнира потребно је минимум 3 терена са истом подлогом. 
За турнире до 8 година (црвени ниво) потребно је минимум 2 терена са истом подлогом. 
За турнира до 9 година (наранџасти ниво) и 10с (зелени ниво) потребно је минимум 4 
терена са истом подлогом. 
На турнирима до 8 и 9 година није потребно присуство лиценцираног судије већ је 
довољно да директор турнира заједно са једним тренером уради жребање и суђење 
турнира, са обавезом да резултате проследи ТСИС ради ажурирања ранг листе за ове 
категорије такмичара. 
 
2.Клуб који конкурише обавезан је имати најмање два регистрована такмичара у 
предходној години старосне категорије турнира за који конкурише, осим за турнире 8 и 
9 година, где је обавезан имати најмање 1 регистрованог такмичара. 
 
3.Турнир се додељује клубу уколико је једини конкурисао за тај турнир. 
 
4.У случају већег броја клубова који конкуришу за исти турнир, предност има клуб који 
има више рагистрованих такмичара у тој категорији турнира у предходној години,ниво 
лиценце, број терена, успешност клуба у предходној години, и сл. 
 
5.Клуб који конкурише може добити максимално 1 турнир у категорији 12 и 14 година, а 
максимално 2 турнира у осталим категоријама. Изузетно, организацију већег броја 
турнира исте старосне категорије може добити клуб, уколико остали клубови нису 
заинтересовани за организацију истих. 
Првенства Б категорије и регионални Мастерси не улазе у збир предходно наведених 
турнира. 
 
6.Организацију првенства региона Б кат. као и Мастерс турнира у свим старосним 
категоријама, додељује ТО ТСИС на основу успешности клубова у предходној години. 
 



7.Клуб којем се додели организација турнира обавезан је у року од 30 дана од дана 
објављивања календара ТСИС уплати на име котизације турнира новчани износ у 
висини две котизације(по турниру) ранга турнира који су му додељени. Из ове обавезе 
су изузети турнири категорије 8 и 9, као Мастерс турнири. 
Уколико клуб не изврши уплату у назначеном року, турнири се одузимају и 
организацију истих се додељује другим клубовима. 
 
8.Организатор који је добио турнир из календара може отказати турнир најмање 30 дана 
пре почетка турнира уколико има оправдане разлоге.То мора бити у писменој форми, и 
мора се доставити ТО ТСИС благовремено. У супротном клуб ће бити санкционисан 
тиме што наредне године неће моћи да добије организацију турнира. 
 
9. Организатор је дужан да најкасније 15 дана пре почетка турнира пошаље пропозиције 
турнира ТСС и ТСИС за категорије 12, 14, 16, 18, а ТСИС за категорије 8, 9 и 10 година. 
 
10.Организатор је дужанда најкасније 48 сати од завршетка турнира достави резултате и 
извештаје канцеларији ТСИС. 
 
11.Уколико након расподеле турнира из календара, остане одређен број турнира за које 
не постоји интересовање, ТО ТСИС задржава право доделе ових турнира клубовима , а 
ако ни након тога не постоји интересовање за организациу , исти ће се брисати из 
календара. 
 

 
Члан 12. 

 
Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту ТСИС. 
 
 

УПРАВНИ ОДБОР ТСИС 
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 
_________________________________ 

Миодраг Томић 
 

 
 
 
 


