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POLICE OPEN – DOMŽALE 2022 
 
 
V skladu s Programom športnih tekmovanj delavcev policije v letu 2022 št. 671-61/2021/5 
(2633-01) z dne 30. 11. 2021 vam posredujemo razpis državnega prvenstva delavcev policije v 
tenisu – dvojice »POLICE OPEN – DOMŽALE 2022«. 
 
Turnir bo organiziran v skladu z vsemi ukrepi in omejitvami COVID-19. 
 
ORGANIZATOR: 
Policijska uprava Ljubljana v sodelovanju s Policijsko akademijo GPU in IPA klubom Ljubljana. 
 
KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: 
Teniška igrišča TK Domžale in TEN-TEN-a v Domžalah, v petek 3. 6. 2022 z začetkom ob 
07.30 uri. V primeru slabega vremena bo rezervni termin določen naknadno. 
 
TEKMOVALNA PRAVILA: 
Pravico do nastopa na tekmovanju imajo vsi aktivni in upokojeni delavci policije in MNZ ter tujci, 
člani mednarodnega policijskega združenja IPA. Igra se podaljšan set (9 iger), glede na 
vremenske razmere in število prijavljenih tekmovalcev pa se bo čas igranja temu prilagodil. 
Tekmovanje bo izvedeno v moški in ženski kategoriji. 
 
Moški: 

 A – starostna skupina do 95 let (skupna starost obeh igralcev v paru) 

 B – starostna skupina nad 95. let (skupna starost obeh igralcev v paru) 
 
Ženske: 

 C – enotna starostna skupina (obe igralki v paru) 
 
Nosilci skupin bodo postavljeni na podlagi prejšnjih rezultatov, komisijsko žrebanje bo 
opravljeno v torek 31. 5. 2022 ob 13. uri v prostorih TK Domžale. 
 
PROGRAM IN URNIK TEKMOVANJA: 

 do 07.30 ure prihod in potrditev prijave, prejem bonov in majic, 

 ob 07.30 uri otvoritev in začetek tekmovanja. 
 
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo 30 minut po zaključku finalnih tekem. 
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Stran 2 

Udeležencem tekem sklopa »A« se ure udeležbe na tekmovanju štejejo v delovni čas na način, 
kot to določa 63. člen Navodil o izobraževanju, usposabljanju in izpolnjevanju javnih 
uslužbencev policije št. 0700-1/2014/27 z dne 28 9 2017). Enote zagotovijo racionalen prevoz 
na tekmovanje in vrnitev. 
 
Ker je potrebno izdati odločbo o udeležbi na tekmovanju vas prosim, da podatke najkasneje do 
petka 13. 5. 2022 pošljete po e-pošti na: 

 nermin.isic0306@gmail.com ali 

 franci.debeljak@gmail.com 
 
Upokojenci in tisti zaposleni, ki udeležbe ne bodo uveljavljali v delovni čas lahko svoje 
prijave pošljejo do žrebanja v torek 31. 5. 2022. 
 
Prijava naj vsebuje: 

 ime in priimek obeh tekmovalcev, 

 organizacijska enota, 

 kategorija in starostna skupina para in 
 rojstni podatki. 

 
Za organizacijo turnirja je prispevek v višini 17,50 EUR na igralca oz. 35,00 EUR na par. 
 
Prispevek lahko poravnate na kraju ali na transakcijski račun IPA Slovenija, IPA klub Ljubljana, 
IBAN št. SI56 6100 0001 7206 983 in SWIFT / BIC kodo HDELSI22 (Delavska hranilnica d.d.), s 
pripisom »ZA ŠPORTNO DEJAVNOST«. 
 
Za vse igralce bo zagotovljen topli obrok s pijačo. 
 
OSTALA DOLOČILA: 
Za vse ostalo, kar morebiti ni navedeno v zgornjih točkah, se upoštevajo pravila Teniške zveze 
Slovenije. Najboljši tekmovalci v posameznih kategorijah bodo prejeli diplome in pokale (enotno 
policija in IPA). 
 
Za vse dodatne informacije sta kontakt: 

 Nermin Isić na tel. št. 041 828 667 in nermin.isic@policija.si in  

 Franci Debeljak na tel. št. 041 450 113 in franci.debeljak@gmail.com. 
 
SERVO PER AMIKECO 
 
  Mihael Burilov 
  predsednik IPA kluba Ljubljana 
 
 
 


