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Ajdovščina, 23.02.2021 
 
Pozdravljen član / članica Teniškega kluba Ajdovščina! 
 
V klubu se intenzivno pripravljamo na prihajajočo teniško sezono, zato vas s tem dopisom 
seznanjamo s predvidenim dogajanjem in nekaterimi novostmi, ki so predvidene v letošnjem 
letu. 
 
 

! PODELITEV NAGRAD ZA NAJBOLJŠE IZ PRETEKLE SEZONE 
 
Ker nam zaradi znanega razloga pretekle teniške sezone ni uspelo zaključiti, se bo v sklopu 
družabenga teniškega piknika podelilo nagrade najboljšim igralcem poletnih klubskih lig 
pretekle sezone. Teniški piknik je predviden za soboto, 10.04.2021 v popoldanskih urah.           
O podrobnem dogajanju vas bomo obvestili preko e-pošte, z objavo na naši spletni in 
facebook strani. 
 

! VABILO NA SKUPŠČINO ČLANOV TENIŠKEGA KLUBA 
AJDOVŠČINA  

 
V sklopu otvoritvenega klubskega turnirja, ki je predviden za 17.04.2021, bo organizirana 
tudi redna letna skupščina članov Teniškega kluba Ajdovščina. Vabljeni ste vsi člani in 
članice. 
 
 

! TURNIRJI  V LETU 2021 
 
V letošnjem letu imamo v planu organizirati pet turnirjev: 

" april - otvoritveni turnir,  
" maj ali junij - Odprto prvenstvo Ajdovščine, 
" julij - APT turnir za nepostavljene igralce 
" agust - Klubski turnir Dnevi tenisa  
" september - zaključni Masters.  

 
1. Prvi, Otvoritveni turnir, se nam obeta  drugo soboto v aprilu. Vsi ste zato že sedaj vljudno 
vabljeni k prijavi in udeležbi. Turnirji ki jih organiziramo, niso namenjeni zgolj tekmovanju 
in iskrenju loparjev, ampak in predvsem druženju in zabavi ob igrišču.  
Sicer vas bomo o podrobnostih prvega turnirja z razpisom še pravočasno obvestili (e-mail, 
oglasna deska, spletna in facebook stran kluba). 
 
2. Konec maja oz. v začetku juniju je predvideno Odprto prvenstvo Ajdovščine, že 19. po 
vrsti. Na turnir so vabljeni vsi člani, članice, simpatizerji, rekreativci oz. ljubitelji rumene 
žogice. Da nam bo v večjem številu še lepše in da bomo lahko gledali kar se da kvaliteten 
tenis, bi vas že sedaj radi pozvali, da na turnir povabite vaše kolege, prijatelje, sodelavce, 
sorodnike,…iz vseh »vetrov«, saj se na turnir »Odprto prvenstvo« lahko prijavi praktično 
vsakdo.  
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Tudi za turnir »OP Ajdovščina« vas bomo o vseh podrobnostih pravočasno obvestili, kot vsi 
ostali turnirji bo tudi ta organiziran ločeno za moške in ženske, seveda če bo slednjih dovolj 
prijavljenih. 
 
3. V mesecu juliju se bo odvil sedaj že legendarni APT turnir dvojic, kateri je namenjen 
nepostavljenim igralkam in igralcem. Bogato dogajanje na in ob igrišču vsako leto pritegne 
več udeležencev, kot tudi gledalcev in obiskovalcev.  
 
4. Predvidoma ob koncu avgusta oz. začetku septembra bo na sporedu še » Klubski turnir 
Dnevi tenisa«, na katerega so vabljeni vsi člani, ki so v bili kdaj člani našega kluba. Turnir je 
odlična priložnost za pregled napredka v primerjavi s prejšnjim turnirjem. 
 
5. Na zaključni MASTERS turnir se bo uvrstilo 8 igralcev iz klubske lige posameznikov oz. 
iz vsake skupine »piramide«. Najboljši trije bodo prejeli priznanja, najboljši igralec A skupine 
pa tudi prehodni pokal TK Ajdovščina. Masters je predviden konec septembra alu v začetku 
mesecu oktobra. Kot je že v navadi, je Mastersu posvečen cel teden ali 10 dni. Od ponedeljka 
do petka se, po znanem in objavljenem urniku, srečajo igralci v skupinah. Sobota pa je 
namenjena tekmam za razvrstitve, polfinalni dvoboji ter mali in veliki finale. 
 
 

! KLUBSKA LIGA POSAMEZNIKOV - PIRAMIDA: 
 
Ker se je v preteklih letih klubska liga »piramida« izkazala kot zelo atraktivna, jo bomo v 
enaki oz. podobni obliki organizirali tudi letos. Začeli bomo predvidoma v mesecu aprilu, 
oblika tekmovanja pa bo odvisna od števila prijavljenih oseb. 
 
Kratek pregled značilnosti »piramide«: 
- v »piramido« bodo vključeni vsi člani in članice, s poravnano članarino za leto 2021 
(položnica v prilogi). 
- vsi člani bodo imeli enake možnosti igranja, 
- vsak lahko igra kolikor želi – priporočeni sta dve tekmi na mesec , za max. ni omejitev, 
- pravila so prilagojena in zanimiva za vse vključene igralce, 
- tekmovalnost je še vedno prisotna zaradi zaključnega Masters turnirja, 
- aktivni igralci bodo napredovali po »piramidi«, neaktivni ravno obratno, 
- aplikacija oz. sistem omogočata avtomatsko vodenje, 
- vsak igralec, ki je izzvan prejme SMS sporočilo in mail za igranje, na isti način se potrjuje 
igranje, 
POMEMBNO: Vsaka članica in član, ki bo imel poravnano članarino in bo želel sodelovati 
v »PIRAMIDI«, se bo moral pred tekmovanjem registrirati in v piramido prijaviti na 
spletni strani https://www.digitennis.si/  
 
 

! KLUBSKA LIGA FIKSNIH DVOJIC: 
 
V pretekli teniški sezoni je po dolgih letih ponovno zaživela tudi klubska liga fiksnih dvojic 
in ker je predstavljala pravo poživitev na naših igriščih, jo bomo organizirali tudi v letošnji 
sezoni.  
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Ker se zaradi višje sile pretekle sezone ni dokončalo, predlagamo da se v enakih parih 
prijavite tudi za letošnjo sezono in sicer na uraden e-poštni naslov TK Ajdovščina: 
tk.ajdovscina@gmail.com.  
 

! DRUŽABNI TENIŠKI VEČERI: 
 
Novost, katero uvajamo z letošnjo sezono so »družabni teniški večeri« - ob predhodno 
najavljenih petkovih večerih, bo za vse zainteresirane organizirano druženje na naših teniških 
igriščih, kot tudi ob klubskih prostorih (hrana, pijača, glasba,...). 
 

! ŠOLA TENISA ZA OTROKE: 
 
Pod okriljem TK Ajdovščina razpisujemo tudi teniško šolo za otroke. Odvijala se bo na naših 
igriščih v Ajdovščini (Pale). Termini kdaj se bo šola tenisa odvijala, bo dogovorjeno med 
udeleženici in trenerji. Predviden začetek šole tenisa je v začetku meseca aprila. Prijave za 
šolo tenisa za otroke bomo sprejemali na e-poštni naslov: tk.ajdovscina@gmail.com. 

 
! NOVOST - TENIŠKI VODENI TRENINGI ZA ODRASLE: 

 
Želite igrati in trenirati tenis pod vodstvom trenerja? Odlično! Vsem članom ponujamo 
možnost skupinskih vodenih treningov - 2 do 4 udeleženci. Trener bo z različnimi vajami in 
nasveti poskrbel za vaš tehnični in taktični teniški napredek. Prijave sprejemamo na na e-mail 
naslov kluba: tk.ajdovscina@gmail.com. 
 

! TENIŠKI TEČAJI – INDIVIDUALNO: 
 
Si želite igrati tenis in se zaradi pomanjkanja znanja ne odločite za začetek? Tenis za silo 
obvladate in bi radi izpopolnili tehniko ?  
Če je odgovor na zgornja vprašanja DA, potem vam različne ovire za začetek igranja najlepše 
športne igre na svetu pomagamo premagati mi, oziroma naši trenerji. Vaše želje v zvezi s šolo 
tenisa pa nam lahko pošljete na e-mail naslov kluba: tk.ajdovscina@gmail.com. 
 
 

! REZERVACIJA IGRIŠČ IN SPREMENJEN CENIK NAJEMA IGRIŠČ: 
 
Rezervacija igrišč bo tudi v letošnjem letu potekala preko spletnega rezervacijskega sistema 
SPORTIFIQ - https://sportifiq.com/sl/locations/996-tk-ajdovscina. Novost, vezana na 
rezervacijo igrišč, katera je bila uvedena že v lanski sezoni je ta, da je možna rezervacija 
igrišča tudi za uro in pol. Sočasno vas seznanjamo, da se z začetkom poletne teniške sezone 
2021 (01.03.2021) spreminja tudi cenik rezervacij igrišč:  
A) Člani dnevna tarifa: 5 €/h   - člani tarifa reflektorji:  7 €/h 
B) Nečlani dnevna tarifa: 10 €/h   - člani tarifa reflektorji:  12 €/h 
 
Ob tem podajamo še informacijo, da smo z lastnikom teniške infrastrukture že pričeli z 
aktivnostmi za zamenjavo dotrajane umetne trave na obeh igriščih. 
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! ČLANARINA: 

 
Kot zadnje pa bi vas radi seznanili, da je za kvalitetno delovanje kluba nujno potrebno 
plačati članarino, za katero vam v prilogi pošiljamo položnico (Univerzalni Plačilni Nalog). 
Vse igralce, ki želijo igrati v poletni klubski ligi – piramidi, prosimo, naj letno članarino 
poravnajo do 20.03.2021.  
 
 

! UGODNOSTI ČLANSTVA V TK AJDOVŠČINA: 
 
Zakaj postati član teniškega kluba Ajdovščina:  

" ugodnejša urna postavka najema igrišča in igranja, 
" vključitev v klubska tekmovanja (piramida, liga dvojic), 
" sodelovanje na klubskih turnirjih, 
" nakup teniških žogic po »klubski« ceni, 
" uporaba klubske infrastrukture (slačilnica, tuš, sanitarije, hladilnik, žar,...), 
" možnost najema klubskih prostorov z igrišči (teniški pikniki, rojstni dnevi,…) 
" cenejši nakupi klubskega tekstila ali promocijskega materiala, 
" izposoja loparjev, 
" popusti pri nakupu teniške opreme pri klubskih partnerjih. 

 
 

V pričakovanju na novo pestro in zanimivo sezono, vas lepo pozdravljamo, 
 
 
Upravni Odbor 
TENIŠKI KLUB AJDOVŠČINA 
Cesta IV. prekomorske brigade 61 
5270 AJDOVŠČINA 
 
e-mail: tk.ajdovscina@gmail.com 
web: www.tk-ajdovscina.si 


