
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ITF WORLD TENNIS TOUR W25 KRKA OPEN OTOČEC IN W25 OTOČEC OPEN 
 

Spoštovani, 
 

z velikim veseljem vas vabimo k udeležbi na dveh turnirjih serije ITF World Tennis Tour (WTT), z nagradnim 
skladom $ 25.000, ki bosta potekala na teniških igriščih TK Krka Otočec, od 25. do 31. maja in od 31. maja do 6. 
junija 2021. V predkvalfikacijah bo lahko nastopalo 96 tekmovalk, v kvalifikacijah pa 48. Žreb za glavni turnir bo na 
32. V dvojicah bo prostora za 16 parov. 
 

Predkvalifikacije, kjer se bodo tekmovalke potegovale za povabila organizatorja (WC) za kvalifikacije, so odprte za 
vse tekmovalke in niso pogojene s prijavo na ITF WTT turnir. V primeru, da tekmovalka v predkvalifikacijah izgubi, 
ima še vedno možnost prijave na kvalifikacije, odvisno od njene uvrstitve na ITF, TE in nacionalni lestvici. 
 

KRKA OPEN OTOČEC 2021, 25. – 31. 5. 2021, Otočec 

Rok za prijave na glavni turnir: četrtek, 6. 5. 2021, do 16. ure, na Universal Tennis Rating (UTR) prek te povezave. 
Predkvalifikacije: od 18. do 22. 5. 2021. Rok za prijave je 14. 5. 2021, do 23.59, na tej UTR strani.  
Kvalifikacije: od  23. do 24. 5. 2021. Vpis je 22. 5. 2021, do 18. ure. 
Glavni turnir: od 25. do 31. 5. 2021. 
 

OTOČEC OPEN 2021, 1. – 6. 6. 2021, Otočec 

Rok za prijave na glavni turnir: četrtek, 13. 5. 2021, do 16. ure, na UTR prek te povezave. 
Predkvalifikacije: od 25. do 29. 5. 2021. Rok za prijave je v petek, 21. 5., do 23.59, tej UTR strani.  
Kvalifikacije: od  30. do 31. 5. 2021. Vpis je 29. 5. 2021, do 18.00h 
Glavni turnir od 1. do 6. 6. 2021. 
 

Uradni hotel: HOTEL ŠPORT**** 
 

Terme Krka so v sodelovanju s Tenis Slovenijo pripravile posebno ponudbo za nastanitev v uradnem hotelu turnirja 
Hotel Šport na Otočcu. Ponudbo lahko izkoristite tako, da ob rezervaciji navedete kodo TENIS21. 
Polpenzion, dvoposteljna soba na osebo, 54 € na noč. Polni penzion, dvoposteljna soba na osebo, 64 € na noč. 
Doplačilo za enoposteljno sobo je 15 € na noč. Doplačilo za dodatno kosilo je 15 €.  
V ceno je poleg odlične lokacije in sodobno opremljenih sob z balkonom, vključena: 

• uporaba fitnesa v športnem centru, 

• uporabo bazena s termalno vodo, turške in finske savne, ki čistita dihalne poti in krepita imunski sistem, 

• možnost masaže, obiska pustolovskega parka, uporabe koles in igranja golfa (proti doplačilu), 

• brezplačen internet in parkiranje. 
 

 

Pomožni izbiri hotelov sta Hotel Vovko in Hotel Dolenj'c, pod enakimi cenovnimi pogoji. Ob rezervaciji navedete kodo 
TENIS21. 
 

V upanju, da se vidimo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo, 
 
 
 

 

        Gregor Krušič, direktor Tenis Slovenije 

https://app.myutr.com/events/50551
https://app.myutr.com/events/50282
https://app.myutr.com/events/50618
https://app.myutr.com/events/50283
https://www.terme-krka.com/si/sl/otocec/nastanitve/hotel-sport/
https://gostilna-vovko.si/prenocisca/
https://www.hotel-dolenjc.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dodajamo še nekaj fotografij uradnega hotela in čudovite lokacije turnirja. 
 

  

 


