PIRAMIDA – OSNOVNA PRAVILA


·	Cilj igranja je doseči vrh piramide. To dosežemo z izzivanjem in premagovanjem igralcev, ki so uvrščeni višje od nas. 
·	Pravico nastopa imajo vsi ljubitelji tenisa,ne glede na spol in starost. Vstop v piramido  je možen kadarkoli,tako, da se novi igralec postavi na zadnje mesto v piramidi.
·	V mesecu se igrata dve koli (1. Kolo v mesecu od 01. Do 14, 2. Kolo od 16. Do konca meseca),  v katerem je vsak igralec enkrat izzivalec drugič pa je lahko izzvan.
·	V 1. Kolu meseca vedno izzivajo tisti, ki so bili eno kolo nazaj lihi,  v 2. Kolu pa tisti,   ki so na trenutni lestvici sodi. 
·	Začetek piramide oz. 1. Kolo se zacne 16.04. V 1. Kolu  izzivajo tisti, ki so na zacetni lestvici sodi.
·	Vedno so lahko izzvani tisti, ki so od izzivalca na trenutni lestvici levo ali eno vrsto  višje nad njim  do maksimalno levega od sebe. Igralec, ki je prvi v vrsti lahko izziva vse  v zgornji vrsti in skrajno desnega še vrsto višje.
·	Prednost in s tem možnost izbire pri  izzivanju  imajo prej vpisani in ne prej dogovorjeni dvoboji.  Vpis bo možen na zato predviden list na oglasni deski na katerem bo izzivalec vpisal tekmo in bo  na razpolago na dan začetka novega kola(takrat  bo znana tudi trenutna lestvica).  Po odigrani tekmi izzivalec mora dopisati rezultat. 
·	Izzivalec lahko ali pa ne izbere nasprotnika.
·	Če izzivalec izgubi tekmo oba ostaneta na enakih mestih.
·	Če izzivalec dobi tekmo se izzivalec prestavi na mesto izzvanega, ta in vsi igralci za njim se  prestavijo za eno mesto navzdol.
·	Če se tekma ne odigra oba ostaneta na istem mestu.
·	Izzvani igralec mora najkasneje do konca kola odigrati dvoboj z izzivalcem. V nasprotnem primeru se dvoboj registrira s predajo v korist izzivalca (razen opravičena odsotnost zaradi poškodbe, dopusta itd.).
·	Tekma se igra na 2 dobljena seta.
·	Izzivalec rezervira igrišče in zagotovi žogice(nove ali malo igrane). Po odigrani tekmi zapiše rezultat na oglasni deski.
·	Za nejasnosti in vprašanja se lahko obrnete na naslednje kontaktne in odgovorne osebe:
	- Zdenko Leljak 
	- Milan Damiš
	- Dani Lapornik
	- Fredi Juričič


