ZAPISNIK
2. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 1.7. 2015, ob 11.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Plejič, Matevžič, Regent, Hafner
Odostni člani TRK: Volt
Prisotni vabljeni: Umberger, Krušič, Ham, Por in Grosman

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje TRK TZS
2. Pregled dosedanjega ligaškega tekmovanja 2015
3. Priprava terminskega koledarja ZIMA 2015/2016
4. Razno

Točka 1:

Potrditev zapisnika 1. seje TRK TZS

Točki 5 zapisnika 1.seje TRK se poda predlog k SKLEPU št. 6:
pravilo NO AD se v zimskem delu tekmovanja ohrani le v kategorijah 8-11 let in 12
let. V vseh ostalih kategorijah se pravilo NO AD ukine (izjema so vsa tekmovanja v
kategoriji dvojic).
V zvezi točke 4 so člani TRK sprejeli odločitev, da je v prihodnji sezoni rok za
poimenske prijave ekip za
-

1. žensko člansko ligo,
2. moško člansko ligo in
ligo do 12 let

15. marec 2016
-

1. člansko moško ligo,
ligo do 18 let in
ligo do 14 let

1. avgust 2016
Sprejeli so tudi naslednje spremembe, ki bodo vključene v ligaški pravilnik
2016 :
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V ekipah lahko nastopata dva igralca, ki nista člana domačega kluba. V primeru
nastopa igralca z dvojno registracijo oz. tujca lahko na posameznem dvoboju nastopi
samo en igralec.
Predsednik SS g. Marko POR je predlagal drugačen način točkovanja ligaških
rezultatov v 1. članski ligi in ligi do 12 let in sicer za rezultat 7-0 in 6-1 prejme
zmagovalna ekipa 3 točke, za rezultat 5-2 prejme zmagovalec dve točki, za izid 4-3
pa prejme zmagovalna ekipa 2 točki, poraženec pa 1 točko.
Predlagane spremembe so bile sprejete.
Točka 2:

Pregled dosedanjega ligaškega tekmovanja 2015

V zvezi poteka dosedanjega ligaškega tekmovanja v 1. ženski članski ligi, 2. moški
članski ligi in v ligi do 12 let je poročilo podal g. Primož STARC.
V ligi do 12 let se vse tekme odigrane v skupini B in C registrirajo z doseženimi
rezultati in se potrdi vrstni red ekip in udeležence zaključnega turnirja – play offa.
V skupni A lige do 12 let se je po končanem rednem delu ligaškega tekmovanja
ugotovilo, da je v ekipi TK Celje nastopala igralka z dvojno registracijo in tujka, kar je
v nasprotju z določili ligaškega pravilnika.
Na podlagi razprave vseh prisotnih je TRK sprejel:
SKLEP št. 9: Potrdijo se izidi rednega dela ligaškega tekmovanja v skupini C.
TK Celje se dovoli nastop v play offu septembra 2015 v postavi, ki
je skladna z ligaškim pravilnikom. Hkrati se TK Celje dovoli v
ekipo dodatna prijava igralke domačega kluba.
V 1. ženski ligi je v skupini A TK Branik predal eno srečanje, TC Ljubljana pa je na
srečanju z ekipo TK Medvode nastopil v nedovoljeni postavi, zato se to srečanje
registrira v korist TK Medvode, prav tako TC Ljubljana ni odigral ene tekme.
SKLEP št. 10: TK Branik in TK Ljubljana se kaznujeta s kaznimi
predvidenimi v veljavnem pravilniku. Sklep realizira pisarna TS.
V 2. moški članski ligi TK Radovljica ni odigral srečanj z ekipami TK Brezina, TK
Triglav Kranj in TK Jaki.
SKLEP št. 11: TK Radovljica se kaznuje s kaznimi predvidenimi v veljavnem
pravilniku. Sklep realizira pisarna TS.
Predsednik SS g. Marko POR je predlagal, da se 1. ženska liga v sezoni 2016 odigra
po sistemu ¼ finale, ½ finale in finale v enem vikendu.
SKLEP št. 12: TRK bo o predlogu odločal na naslednji redni seji.

2

Predsednik NS TS g. Anton GROSMAN je predlagal, da se ponovno uvede ekipno
tekmovanje v starostni kategoriji do 14 let, kar je v preteklosti že obstajalo.
SKLEP št. 13: TRK bo o predlogu odločal na naslednji redni seji.
Člani TRK so razpravljali o smiselnosti združevanja ekip do 12 let dveh teniških
klubov v eno ekipo.
SKLEP št. 14: V ligaškem tekmovanju do 12 let se ukine možnost združevanja
ekip. Nastopi lahko le ekipa enega teniškega kluba kateremu se
dovolita dve dvojni registraciji, vendar lahko v posameznem
srečanju nastopi samo en igralec/igralka z dvojno registracijo.
Člani TRK so razpravljali o nekaterih nepravilnostih in nedoslednosti pri opravljanju
sodniške funkcije na ligaških tekmovanjih.
SKLEP št. 15: TRK sodniški organizaciji nalaga izvedbo dodatnega
izobraževanja (lahko korespondenčno) o vodenju in izpeljavi
ligaških tekmovanj.

Točka 3:

Priprava tekmovalnega koledarja za sezono 2015 – 2016

Glede na to, da ima TS možnost organizacije dodatnega turnirja ITF 18 v zimskem
terminu TS pošlje poziv vsem teniškim klubom za prijavo k organizaciji turnirja. Rok
za prijavo je 20.7.2015. Prednost pri izbiri bo imel organizator, ki bo ponudil boljše
pogoje oz. organizacijo turnirja višjega ranga in izvedbo turnirja v dvorani.
SKLEP št. 16: Pisarna TS pošlje poziv za prijave k organizaciji turnirja ITF 18.
Rok za prijave je 20.7.2015.
Predsednik SS g. Marko POR je predlagal, da se turnir ITF, ki poteka na Otočcu v
naslednjem letu premakne v november ali v marec, kar sta primernejša termina glede
na koledar ostalih mednarodnih tekmovanj.
SKLEP št. 17: Pisarna TS se poveže s TK Otočec in najde ustrezen termin.
SKLEP št. 18: Potrdijo se termini zimskih državnih prvenstev 2016, ki jih je
predlagal SS in se vključijo v tekmovalni koledar zima
2015/2016.
Točka 4:

Razno:

Člani TRK in ostali prisotni so razpravljali o pripombah na delo sodnika g. Danila
PESKARJA, predvsem glede razporejanja tekem na turnirjih serije Futures. Termini
igranja tekem na teh turnirjih so takšni, da ne omogočajo in zagotavljajo obiska
večjega števila gledalcev, saj se tekme igrajo v dopoldanskem času, čeprav za to ni
potrebe (primer polfinalnih in finalnih obračunov v Savskem naselju).
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SKLEP št. 19: Pisarna TZS pošlje sodniški organizaciji dopis, v katerem
opozori na zadeve o katerih je TRK razpravljal.
TRK je razpravljal o neprimernem obnašanju staršev na turnirjih TS. Zadnji je bil
primer ga. Tušek na turnirju v Celju, kjer se je neprimerno vedla ob igrišču in žalila
nasprotnika njenega sina.
SKLEP št. 20: Na podlagi dopisa g. Grosmana v katerem opozarja na
neprimerno obnašanje ga. Tušek se zoper njo po uradni
dolžnosti sproži disciplinski postopek. Člani TRK predlagajo,
da ji disciplinski sodnik zaradi ponavljajočih se izpadov izreče
kazen prepovedi dostopa na teniške turnirje pod okriljem TS za
dobo enega leta.
Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.
V Ljubljani, 9.7.2015
Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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