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Në bazë të nenit 2.1 të Statutit të Federatës së Tenisit të Kosovës, Kuvendi i FTKsë në takimin e mbajtur më 12.01.2013 sjell këtë

RREGULLORE
PËR TURNET E MOSHËS DERI NË 10 VJEÇ
TENISI I KUQ, PORTOKALL DHE GJELBËR

Neni 1
Kjo Rregullore vendos bazat për përpunimin e rregullave dhe kushteve për
organizimin e turneve të Tennis 10s (tenisi deri në moshën 10 vjeçare), si dhe obligimet e
të gjithë pjesëmarrësve.
Neni 2
Turnet në Tennis 10s organizohen për moshën deri në 10 vjeç. Të drejtë
pjesëmarrjeje në tenisin e Kuq, Portokall dhe Gjelbër në vitin 2013 kanë djemtë dhe
vajzat të lindur në vitin:
Tenisi i Kuq – 2005, 2006, 2007, 2008
Tenisi i Portokalltë – 2004, 2005
Tenisi i Gjelbër – 2003, 2004
Neni 3
Tenisti ka të drejtë pjesëmarrje në vetëm një kategori gjatë një turneu
Neni 4
Në turnet Tennis 10s luhet vetëm takimet individuale
Neni 5
Kalendarin e turneve në Tennis 10s e rregullon Bordi i FTK-së
Neni 6
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Kushtet për organizimin e turneve në Tennis 10s janë:
Minimum 4 terrene të Kuq
Minimum 2 terrene të Portokalltë
Minimum 2 terrene të Gjelbër
Referin kryesor, procesmbajtësin dhe referat tjerë ndihmës
Logon e Federatës dhe të sponsorëve të vendosur në vendin qendror
Logon e Tennis 10s të vendosur në vend të dukshëm
Neni 7

Organizatori siguron shpërblime për 4 vendet e para. Për vendin e parë ndahet
kupa e përhershme. Për vendin e parë dhe të dytë ndahen medaljet e arta dhe të argjendta.
4 vendet e para marrin edhe mirënjohje për suksesin e arritur në turne
Neni 8
Referin kryesor të turneut e cakton organizatori i turneut nga lista e referëve të
licencuar. Organizatori duhet të siguroj personin zyrtar që do të e organizoj dhe realizoj
turneun si dhe numër të mjaftueshëm të referëve ndihmës. Organizatori është i detyruar
që në afat prej 3 ditësh pas përfundimit të turneut të e dorëzoj në FTK raportin komplet të
skanuar apo përmes postës elektronike
Neni 9
Turneu i Kuq luhet në terrenin me përmasa 5.5 x 10.97 cm dhe me lartësi të
rrjetës 80 cm. Turneu i Kuq luhet me topa të kuq (Red) nga programi Tennis Play&Stay.
Turneu i Portokalltë luhet në terenin me përmasa 6.5 x 17.98 cm dhe me lartësi të
rrjetës 80-91 cm. Turneu i Portokalltë luhet me topa të portokalltë (Orange) nga programi
Tennis Play&sStay.
Turneu i Gjelbërt luhet në terenin e plotë me përmasa 8.23 x 23.77 dhe me lartësi
të rrjetës në mes 91.4 cm. Turneu i Gjelbërt luhet me topa të Gjelbërt (Green) nga
programi Tennis Play&Stay.
Neni 10
Organizatori është i detyruar që 7 ditë para fillimit të turneut të i dërgoj të gjitha
informatat në lidhje me turneun (Fact sheet). Fact sheet menjëherë vendoset në ueb sajtin
zyrtar të FTK-së
Neni 11
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Paraqitja e tenistëve bëhet nga ana e klubeve një ditë para fillimit të turneut deri
në ora 20.00.
Neni 12
Secili tenist që merr pjesë në turnet e organizuara nga FTK duhet të paguaj 15
euro regjistrimin në FTK. Me këtë ai merr kartelën e regjistrimit me numrin personal
IPIN.
Neni 13
Paraqitja në turne do të paguhet 5 euro nga secili tenist tek organizatori pak para
fillimit të turneut.
Neni 14
Në të gjitha turnet U-10 faza e parë luhet në sistemin Round Robin. Grupet
ndahen me short.
Neni 15
Takimet e turneut të Kuq (Red) luhen nga një (1) tie-break deri në 10 poenë
Takimet e Turneut të Portokalltë (Orange) dhe Gjelbërt (Green) luhen me dy (2)
tie-break të fituar (eventualisht tie-break i tretë) deri në 7 poenë. Tek rezultati 6-6 nuk ka
vazhdim me dy poenë dallim por luhet “poeni i artë” ku fitues del ai tenist që e fiton
poenin e radhës.
Neni 16
Turnet e Tennis 10s nuk poentohen dhe nuk formohen ranglistat për këto turne
Neni 17
Tek të gjitha situatat tjera të cilat nuk janë të përfshira në këtë rregullore vlejnë
rregullat e Rregullores për turne individuale të FTK-së
Neni 18
RREGULLAT E SJELLJES
18.1

Qëllimi i këtyre rregullave është mbajtja e një rendi të qëndrueshëm dhe të sjelljes
së mirë të tenistëve të regjistruar pranë FTK-së, të cilët marrin pjesë në turnet
individuale dhe ato ekipore gjatë kalendarit të garave të FTK-së
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Tenisti, treneri, prindi ose përfaqësuesi i tenistëve nuk guxon në asnjë moment,
sidomos gjatë turneut, të sillet në mënyrën që ndikon negativisht për imazhin e
FTK-së, duke u sjell keq ndaj organizatorëve të turneut, tenistëve tjerë, referëve
apo tenisit në përgjëthsi.

18.3

Tenisti duhet të sillet në mënyrë sportive gjatë takimit dhe gjatë gjithë kohës sa
qëndron në vendndodhjen e turneut.

18.4

Nëse ndodh që vjen deri te thyerja e rregullave të sjelljes është detyrë e referit
kryesor të turneut që të hetoj me ato mundësi që ka të gjitha faktet në lidhje me
ngjarjen dhe të e informoj tenistin për fletëparaqitjen e raportit për thyerjen e
rregullave të sjelljes.
Referi kryesor i takimit e dënon tenistin që nuk sillet sipas rregullave të sjelljes
gjatë takimit. Referi kryesor i turneut nëse vërren se një tenist është duke i thyer
rregullat e sjelljes ka të drejtë të e dënoj tenistin, nëse këtë nuk e bënë referi
kryesor i takimit.

18.5

Sistemi i dënimit shkallë-shkallë gjatë takimit për shkeljet e cekura në nenin ...
është si në vijim:
o Shkelja e parë – vërejtje
o Shkelja e dytë – pikë dënimi
o Shkelja e tretë – gem dënimi
o Secila shkelje në vijim – gem dënimi ose diskualifikimi

18.6

Për secilën shkelje dënimi mund të jetë edhe diskualfikimi, dhe për këtë vendos
referi kryesor i turneut duke marrë në konsideratë peshën e shkeljes nga tenisti.
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Dënimet i jep referi kryesor i takimit. Nëse referi kryesor i takimit këtë nuk e bënë
ose kur referojnë vetë tenistët dënimet i jep referi kryesor i turneut ose ndihmësi i
tij. Tenisti duhet të jetë i informuar qartë në lidhje më dënimin e dhënë ndaj tij.

18.8

Pas dënimit të tretë referi kryesor i turneut vendos nëse dënimi për shkëljen e
rradhës do të jetë përsëri gem dënimi apo diskualifikimi. Referi kryesor i takimit
është i detyruar pas dënimit të tretë të e ftoj referin kryesor të turneut dhe të e
informoj në lidhje me dënimin e dhënë, në mënyrë që referi kryesor i turneut me
kohë të reagoj në rast të shkeljës së rradhës nga ana e tenistit.

18.9

Rregullat e sjelljes janë:

a) Veshja dhe pajisjet joadekuate

Tenistët janë të detyruar që të paraqiten në takime me veshje të pastër dhe
normale. Është e ndaluar paraqitja me majica me mëngë të gjata, T-majica, triko.
Për paraqitje me trenerkë nevojitet leja e referit kryesor të turneut.

b) Largimi nga tereni pa leje

Tenisti nuk mund të largohet nga tereni gjatë kohës së takimit (duke përfshirë
edhe nxemjen) pa lejën e referit kryesor të takimit apo të referit kryesor të turneut.
Tenisti që e thyen këtë rregull mund të diskualifikohet nga referi kryesor i turneut.

c) Përpjekja më e madhe
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Tenisti duhet të bëjë përpjekje të mëdha për të fituar në takim. Nëse këtë nuk e
bënë sipas vlerësimit të referit kryesor të takimit dhe atij të turneut, tenisti mund
të diskualifikohet nga ana e referit kryesor të turneut.

d) Lënja e takimit

Tenisti duhet të e përfundoj takimin e filluar nëse nuk është lënduar në ndërkohë.
Në rast të lëndimit ai duhet të e informoj referin kryesor të turneut mi cili mund të
e kërkoj mendimin e mjekut zyrtar.

e) vonesa të panevojëshme të lojës

Tenistët janë të detyruar të e fillojnë takimin pas vendimit të referit kryesor pas
nxemjes dhe pa ndnjë vonesë të panevojshme të e përfundojnë atë. Në mes të
poenave mund të kaloj më së shumti 20 sekonda, përveq gjatë ndërrimit të anëve.
Gjatë ndërrimit të anëve prej momentit të përfundimit të poenit të fundit deri në
momentin e goditjës së shërbimit të parë të gemit tjetër mund të kaloj më së
shumti 90 sekonda. Pas gemit të parë dhe në tie-break tenistët i ndërrojnë anët pa
pushim. Pas përfundimit të setit, pa marrë parasysh rezultatin fillon pushimi që
zgjatë 120 sekonda (2 minuta) prej momentit të përfundimit të poenit të fundit në
set deri në momëntin e goditjes së topit të parë të setit tjetër. Nëse seti përfundon
pas numrit çift të gemave të luajtur, tenistët nuk i ndërrojnë anët pas pushimit.
Pranuesi i shërbimit duhet të e përcjell tempon e lojës së shërbyesit dhe duhet të
jetë i gatshëm në momentin kur shërbyesi është i gatshëm të shërbej.
Zvarritja e lojës që vjen si pasojë e humbjës së kondisionit trupor, lëndimit apo
refuzimit të vazhdimit të takimit konsiderohet thyerje e këtyre rregullave. Shkelja
e parë e këtyre rregullave do të sanksionohet më vërejtje, ndërsa çdo shkelje tjetër
me një poen dënimi. Por, kur tenisti nuk e vazhdon takimin edhe pas thirjës së
House of Sports,
Agim Ramadani str,
10000 Prishtina.
Kosovo

www.tenniskosova.com; federation@tenniskosova.com; 044/14 22 90
referit kryesor, atëherë kjo shkelje sanksionohet sipas sistemit të dënimit shkallëshkallë.
f) shprehjet vullgare

Tenisti nuk mund të përdor shprehje vullgare në teren dhe rreth tij. Nëse shkelja
ndodh gjatë takimit tenisti dënohet sipas sistemit të dënimit shkallë-shkallë.
Si shprehje vullgare vlerësohen secila fjalë e përdorur që njihet si shprehje
vullgare (fjalë e ndytë), që është thënë nga tenisti me zë dhe është dëgjuar nga
referi kryesor, referët e vijave, shikuesit apo mbledhësit e topave.

g) Gjestet e pahijëshme

Tenisti nuk duhet të përdor gjeste të pahijëshme në teren dhe rreth tij. Nëse
shkelja ndodh gjatë takimit tenisti dënohet sipas sistemit të dënimit shkallëshkallë. Si gjestë të pahijëshme vlerësohen secili gjest me duar, reket apo top të
cilat konsiderohen si të turpëshme.

h) Keqëpërdorimi i topit

Tenisti nuk guxon që në mënyrë të dhunshme apo të zemëruar të e godet topin me
reket ose këmbë në teren dhe rreth tij, përveq gjatë qëllimit të justifikuar të fitimit
të poenit në lojë. Nëse shkelja ndodh gjatë takimit tenisti dënohet sipas sistemit të
dënimit shkallë-shkallë.
Si keqëpërdorim i topit vlerësohet secila goditje e qëllimshme e topit përtej
rrethojës së terenit, goditje e rrezikëshme apo e pamëshirëshme e topit brenda
terenit pa i ditur pasojat.

i) Keqëpërdorimi i reketit apo pajisjeve
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Tenisti nuk guxon që në mënyrë të dhunshme apo të zemëruar të e hedh reketin
apo ndonjë pajisje tjetër në drejtim të ndonjë objekti tjetër në teren dhe rreth tij.
Nëse shkelja ndodh gjatë takimit tenisti dënohet sipas sistemit të dënimit shkallëshkallë.
Si keqëpërdorim i reketit apo pajisjeve vlerësohet secila goditje e qëllimshme, e
rrezikëshme apo e pamëshirëshme me reket apo me ndonjë pajisje tjetër në
drejtim të rrjetës, terenit, karrikës së referit apo ndonjë objekti tjetër të
përherërshëm të terenit.

j) Kërcnimi gojor

Tenisti nuk guxon që gojarisht të e sulmoj apo shaj referin, kundërshtarin,
shikuesit apo cilindo person tjetër në teren apo rreth tij. Nëse shkelja ndodh gjatë
takimit tenisti dënohet sipas sistemit të dënimit shkallë-shkallë.
Si kërcnim gojor vlerësohet secila thënje e drejtuar ndaj referit, kundërshtarit,
shikuesit apo cilitdo person tjetër që nënkupton pandershmëri, nënqmim, fyerje
apo shpifje.

k) Kërcnimi fizik

Tenisti nuk guxon që të e kërcnoj referin, kundërshtarin, shikuesit apo cilindo
person tjetër në teren apo rreth tij. Nëse shkelja ndodh gjatë takimit tenisti
dënohet sipas sistemit të dënimit shkallë-shkallë.
Si kërcnim fizik vlerësohet secila prekje e paautorizuar e referit, kundërshtarit,
shikuesit apo cilitdo person tjetër.

l) Marrja e këshillave
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Tenisti nuk guxon të merr këshilla gjatë kohës së takimit. Nëse shkelja ndodh
gjatë takimit tenisti dënohet sipas sistemit të dënimit shkallë-shkallë. Sipas
rregullave të tenisit:
-

gjatë takimeve ekipore tenisti mund të merr këshilla nga kapiteni i ekipit i cili
qëndron në vendin e caktuar gjatë kohës së ndërrimit të anëve në fund të gemit,
por jo edhe në tie-break.
Kjo rregull duhet të interpretohet fjalë për fjalë. Referi kryesor i takimit ose i
turneut është i deturuar të reagoj menjëherë kur vëren që tenisti është duke
pranuar këshilla me gojë ose me shenja.
Referi kryesor i turneut mund të e diskualifikoj tenistin për secilën shkelje
individuale ose me sistemin e dënimit shkallë-shkallë. Vendimi i tij është final
dhe kundër tij nuk ka ankesë.

Për dënimet e dhëna për shkelje të rregullave të sjelljes gjatë të gjithë turneve të
konkurrencave individuale dhe ekipore të kalendarit të FTK-së, ndahen pikët e
dënimeve. Dënimet e shqiptuara në bazë të raportit të referit kryesor të turneut i
regjistron personi i autorizuar nga Komisioni i Garave.

Neni 19
Pikët e dënimeve të cilat jepen për shkeljen e caktuar
a) Diskualifikimi për një shkelje të bërë

6

b) Diskualifikimi me sistemin e dënimeve shkallë-shkallë

5

c) Mosardhja në turne pa paralajmërim

2

d) Diskualifikim për veshje apo pajisje të parregulltë

3

e) Diskualifikim për vonesë në takim

3

f) Diskualifikim për lëshimin e terenit pa leje

3
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g) Diskualifikim për mospërpjekje për të fituar
3
h) Diskualifikim për lëshimin e takimit individual pa arsye

3

i) Thyerja e rregullave të sjelljes në teritorinë tereneve

2

j) Për çdo 2 vërejtje në turneun e njejtë

2

k) Për çdo poen dënimi në turne

2

l) Për çdo gem dënimi në turne

2

19.1

Secili tenist që i mbledh 10 pikë dënimi do të suspendohet nga kalendari i garave
të FTK-së në periudhë prej 30 ditësh.

19.2

Pikët e dënimit do të fshihen pas një viti nga dita e përfundimit të turneut në të
cilin ka ndodh shkelja

19.3

Personi i autorizuar për evidentimin e pikëve të dënimit e lajmëron tenistin dhe
klubin e tij amë për suspendimin.

19.4

Vendimi për suspendim vjen me automatizëm pas arritjës së raportit të referëve
kryesor të turneut dhe është vendim final. Në këtë vendim tenisti nuk ka të drejtë
ankese.
Neni 20
Bordi i FTK-së është përgjegjës për shpjegimin e kësaj Rregullore

Në Prishtinë 12.01.2013

Kuvendi i FTK-së
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