ZAPISNIK
3. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 30.9. 2015, ob 11.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Plejič, Matevžič, Regent, Volt
Odostni člani TRK: Hafner
Prisotni vabljeni:
Krušič, Ham, Šantl in Grosman

Dnevni red:

1) Potrditev zapisnika 2. seje TRK TZS
2) Registracija ligaških tekmovanj 2015
3) Priprava terminskega koledarja ZIMA 2015/2016
4) Razno
Točka 1:

Potrditev zapisnika 2. redne seje TRK TZS

Razprava k točki 1 zapisnika 2. redne seje TRK :
G. Starc je predlagal, da se spremeni odločitev sprejeta glede rokov za prijave ekip v ligaška
tekmovanja in je predlagal, da se rok za prijavo ekip vključno s poimensko prijavo določi na
dan 31.3. tekočega leta ne glede na to, v katerem terminu se bodo lige igrale. Člani TRK so,
tudi glede na letošnje zaplete v zvezi prijav, v razpravi predlog podprli. V nadaljevanju so
člani TRK razpravljali o obveznosti nastopa enega mladinca v 1. moški članski teniški ligi, saj
letošnje tekmovanje namena sprejetja take odločitve ni povsem potrdilo. Zaradi tega bomo
za mnenje zaprosili strokovni svet.
SKLEP št. 21: Rok za poimenske prijave ligaških ekip za tekočo sezono teče od
1.3 – 31.3. tekočega leta. Po izteku roka za prijave sprememba
prijavljenih ekip ni več mogoča.
SKLEP št. 22: TRK strokovnemu svetu predlaga, da poda mnenje o obveznosti
nastopa enega mladinca v članski ekipi 1. moške teniške lige.
V razpravi k točki 2 zapisnika 2. redne seje TRK:
G. Starc je kot komisar ligaških tekmovanj poročal, da tekmovanja niso potekala v skladu z
določenimi pravili in zahteval, da se na tem področju dokončno naredi red, kar med drugim
pomeni, da so vsi udeleženci dolžni spoštovati določbe ligaškega pravilnika, poleg tega pa,
da se tekme lahko prestavijo samo v primeru slabega vremena, da morajo biti vse tekme
odigrane v za to določenem obdobju, da se morajo ligaške ekipe držati predpisanih pravil o
oblačenju in da so sodniki dolžni po vsakem terminu za igranje tekme izpolniti zapisnik. Člani
TRK so se s predlaganim strinjali in se zavzeli, da se tudi v prihodnji sezoni vse ekipe, ki se
ne bodo držale pravil kaznujejo v skladu z, v pravilnikih predvidenimi sankcijami.
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SKLEP št. 23: TRK je potrdil vse kazni sprejete na 2. redni seji TRK in zadolžil
pisarno, da jih realizira.
V nadaljevanju razprave je g. Grosman povedal, da je pisarna TZS dolžna preveriti zapisnike
organov in s sprejetimi sklepi seznaniti vse prizadete, sama pa poskrbeti za realizacijo tistih,
ki so ji naloženi.
V zvezi sklepa št. 12 druge redne seje TRK se predsednika SS g. Marka PORA pozove, da
TRK do naslednje seje sporoči stališče strokovnega sveta.
V zvezi sprejetega sklepa št. 14 je v razpravi g. Jiri VOLT predlagal, da se še enkrat prouči
prepoved združevanja ekip v ligaškem tekmovanju do 12 let, saj se bi z realizacijo tega
sklepa nekaterim manjšim klubom onemogočilo nastopanje v ligi. Ker člani TRK niso uspeli
priti do konsenza glede te odločitve so g. Šantla, kot predstavnika strokovnega sveta
zaprosili, da to vprašanje obravnava tudi strokovni svet in da njihovo stališče do naslednje
seje sporoči TRK.
V zvezi sklepa št. 20 je TRK ugotovila, da sklep ni bil realiziran, saj je prekršek zaradi
procesne napake zastaral.
TRK je s predlaganimi spremembami potrdil zapisnik 2. redne seje.
Točka 2:

Registracija ligaških tekmovanj 2015

Predsednica TRK ga. Anja REGENT je povedala, da je bil play off ligaških tekmovanj prvič
združen na enem mestu, kar se je izkazalo za dobro odločitev in so bili zaključni obračuni
uspešno izvedeni.
G. Matjaž PLEJIČ je v razpravi izpostavil problem finančnih stroškov organizatorjev play offa,
ki so zaradi izpada drugih programov zelo visoki. G. Gregor KRUŠIČ je povedal, da je
predsednik TZS g. Marko UMBERGER za naslednjo sezono odobril financiranje zaključnega
tekmovanja s strani TZS.
G. Anton GROSMAN je v razpravi izpostavil izjemno visoke sodniške stroške in se vprašal
kako je mogoče, da Štajerska ne more zagotoviti potrebnega števila sodnikov iz tistega
območja. Ker je ob spremljanju ligaškega tekmovanja ugotavljal tudi vrsto drugih sodniških
napak je predlagal, da se na prihodnjo sejo TRK povabi vodstvo sodniške organizacije s
katerim se bi pogovorili o tekoči problematiki.
Zaradi pomanjkljivosti pri izpeljavi letošnjega ligaškega tekmovanja TRK rednega dela
ligaških tekmovanj ni potrdil in je sprejel sklep:
SKLEP št. 24: Pisarna TZS pregleda vse zapisnike rednega dela ligaških tekmovanj in
o vseh zaznanih nepravilnostih, vključno z neodigranimi tekmami in
pripombami sodnikov glede enotnosti oblačil ekip seznani TRK, ki
registracijo ligaških tekmovanj ponovno obravnava na naslednji seji
V zvezi z ligo do 18 let se potrdi termin izvedbe lige, ki je med 8.10.2015 in 11.10.2015.
Domačin v posameznih srečanjih je nižje rangirana ekipa, razen če se ekipi dogovorita
drugače. V primeru slabega vremena domačin zagotovi dvorano. Jakost igralcev se na vseh
tekmah, vključno s play-offom ugotavlja glede na število točk na jakostni lestvici TZS. Ekipe,
ki v ligi odigrajo samo eno tekmo plačajo polovično prijavnino.

2

G. Anton GROSMAN je predlagal, da pisarna pripravi podatke o tem, koliko sredstev iz
naslova prijavnin se vrne v izvedbo ligaškega tekmovanja. Informacija se obravnava na
naslednji seji TRK.
Točka 3:

Priprava terminskega koledarja zima 2015/2016

Člani TRK so se seznanili s predlogom koledarja TZS za zimsko sezono 2015/2016. V
razpravi so podprli sklep strokovnega sveta, da se mladinski ITF turnir, ki bi moral potekati
na Otočcu januarja prestavi na termin v novembru, ko je predviden še en mladinski ITF turnir
v organizaciji ŽTK Maribor, tako, da bi bila turnirja v dveh zaporednih tednih.
V razpravi so se tudi strinjali, da se s strani SS predlagana termina državnih prvenstev za
člane in do 18 let prestavita za en teden, tako da bi bilo DP članov 7.12.2015, državno
prvenstvo do 18 let pa 14.12.2015.
Člani TRK so se s predstavnikom strokovnega sveta dogovorili, da bodo osnutek koledarja
za poletno sezono obravnavali v prvi polovici januarja 2016.
Točka: Razno
Člani TRK so razpravljali o mastersu 2015. Strinjali so se, da je izvedba mastersa v dveh
dneh neprimerna, saj poleg tega, da vsi igralci ne morejo nastopiti v vseh kategorijah, v
katerih so se na masters uvrstili, organizator za izvedbo potrebuje najmanj 12 igrišč. Iz
navedenih razlogov vodstvu TZS predlagajo, da se masters v starostnih kategorijah 12 – 18
let v letu 2016 izvede v štirih tekmovalni dneh, člani in igralci v starostni kategoriji 8-11 let pa
nastopijo en teden kasneje. Prav tako je v razpravi prevladalo mnenje, da je denarno
nagrado potrebno zagotoviti tudi za člane in članice.
G. Anton GROSMAN je izpostavil problem arhiviranja rezultatov ligaških tekmovanj in lestvic
iz spletnih strani TZS.
SKLEP št. 25 : G. Žiga HAM preveri pri podjetju Qualitas kako je z arhiviranjem
dokumentov objavljenih na spletni strani TZS. O ugotovitvah TRK
seznani na naslednji seji.
G. Žiga HAM je člane TRK seznanil z odpravljenimi pomanjkljivostmi v registracijskem
programu Infosys. Zadeve naj bi bile urejene in do napak v prihodnje ne bi smelo več
prihajati.
G. Anton GROSMAN je predlagal, da se na naslednjo sejo TRK uvrsti točka dnevnega reda:
INFORMATIKA – kako naprej.
Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.
V Ljubljani, 14.10.2015
Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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