MINI-TENNIS BY “BKT KOSOVA”
1.

Loja luhet me “Top të kuq” dhe fushë dhe rrjetë të dimensioneve të mini-tennis.

2.

Nuk ka kufizim për madhësinë e reketit që përdoret.

3.

Vlen rregulli i “Shërbimit të dytë”.

4.

Nuk lejohen goditjet e forta – pika humbet.

5.

Pas shërbimit, topi duhet ta ketë prekur një herë fushën para se ai të goditet (nuk lejohen
goditjet në ajër si p.sh. volej, smeç, etj.) – pika humbet.

6.

Turneu mbahet i përbashkët për të dyja gjinitë (mbahet vetëm një turne).

7.

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë tenistët e të gjitha grupmoshave që janë regjistruar në
Federatë (kanë paguar anëtarësinë) për vitin përkatës.

8.

Pjesëmarrja është: (a) Falas për tenistët ROG & U12; b) EUR 5 për të gjithë të tjerët.

9.

Tenistët fillimisht marrin pjesë në fazën e kualifikimeve e cila mbahet në Round-Robin
grupe me rreth 4-6 tenistë, varësisht numrit të pjesëmarrësve. Numri i grupeve nuk duhet të
tejkalojë 32.

10.

Në grupe, lojët luhen me një Super Tie-break (10), dhe nëse rezultati shkon në 9:9 fitues
shpallet tenisti që e fiton pikën e radhës (nuk aplikohet rregulli me dy pikë diferencë).

11.

Shorti kryesor ushqehet nga fituesit e grupeve dhe ka format të eliminimit.

12.

Lojët në shortin kryesor luhen në 2 seta të fituar. Seti 1 dhe 2 luhen me Super Tie-break
(10), ndërkaq Seti 3 (nëse është i nevojshëm) luhet me Super Tie-break (7). Nëse rezultati
në setat 1 e 2 shkon në 9:9, përkatësisht 6:6 në setin 3, fitues shpallet tenisti që e fiton
pikën e radhës (nuk aplikohet rregulli me dy pikë diferencë).

13.

Në hedhjen e shortit, qoftë në grupe apo në shortin kryesor, nuk ka bartës.

14.

Në rast se dy apo tre tenistë brenda grupit kanë të gjithë parametrat e njëjtë (meçe të
fituara, dhe numër të pikëve të fituara / humbura), dhe nuk i ndajnë as përballjet e tyre
direkte, atëherë tenistët luajnë një Tie-Break (5) deri sa të përcaktohet fituesi i grupit.

15.

Fituesi i turneut shpallet “Kampion i Kosovës në Mini-Tenis”.
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