ZAPISNIK
4. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 26.1. 2016, ob 11.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Plejič, Matevžič, Regent, Hafner
Odostni člani TRK: Volt
Prisotni vabljeni:
Krušič, Ham, Por, Grosman in Pogačar

Dnevni red:

1) Potrditev zapisnika 3. seje TRK TZS
2) Priprava tekmovalnega koledarja POLETJE 2016
3) Priprava ligaških tekmovanj 2016
4) Obravnava pritožb (TC-LJ, Meh, Radomlje, AS Litija…)
Točka 1:

Potrditev zapisnika 3. redne seje TRK TZS

Pisarna TS realizira sklep št. 21 in obvesti vse teniške klube, da bo rok za poimenske
prijave ekip za ligaška tekmovanja 2016 tekel od 1.3.2016 do 31.3.2016.
V zvezi sklepa št. 24, ki se nanaša na registracijo ligaških tekmovanj, so se člani TRK
seznanili z ugotovljenimi nepravilnostmi na ligaških tekmah, potrdili rezultate in sprejeli
SKLEP št. 26: Klub, katerega ekipa na posamezni ligaški tekmi ni enotno oblečena se
kaznuje z 10 kazenskimi točkami. S sankcijo se dopolni disciplinski in
ligaški pravilnik, o sprejetem sklepu se obvesti disciplinskega sodnika.
Sklep realizira pisarna TZS.
Zapisnik 3. redne seje TRK je bil z navedenimi dopolnitvami sprejet in potrjen.
Točka 2: Priprava tekmovalnega koledarja poletje 2016
Predsednica TRK je člane seznanila, da so bili s strokovnim svetom usklajeni in potrjeni
termini državnih prvenstev, usklajeno je da se mastersi izvedejo med 6. in 9. oktobrom
ločeno za kategoriji 12 in 16 ter 14 in 18 let in da se termin izvedbe ligaškega tekmovanja do
18 let se premakne v april.
Ker TK Triglav ne bo organiziral turnirja TE do 16 let pisarna TS takoj objavi razpis za
organizacijo tega turnirja s pogojem, da ima organizator na voljo najmanj 6 igrišč. TS bo
izbral najboljšega ponudnika. Razpis se zaključi 10.2.2016.
Ob potrditvi terminov tekmovalnega koledarja poletje 2016 člani TRK ugotavljajo, da je bilo v
letu 2015 veliko pripomb pri izvedbi turnirjev TE 12 in TE 14 na Otočcu na pomožno lokacijo
v Šmarjeških toplicah, kjer infrastruktura za ta nivo tekmovanja ni zadovoljiva, igrišča pa so
bila izjemno slabo pripravljena.
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TK Krka Otočec se zato poziva, da zagotovi ustrezno pripravljena igrišča ali drugo pomožno
lokacijo za kvalitetno izvedbo turnirjev.
TRK poziva predsednika RVO, da pošlje termine rekreativnih in veteranskih turnirjev za
sezono 2016, ki se v posebni rubriki RVO dodajo v koledar turnirjev TS. Razpis za
organizatorje turnirjev se objavi istočasno z razpisom za organizacijo ostalih turnirjev TS.
Točka 3: Priprava ligaških tekmovanj 2016
Liga do 12 let in 2. moška članska liga se igrata maja in junija. V 2. moški ligi se termini
igranja tekem strnejo. Ženska liga se igra po sistemu izpadanja v terminu ostalih play-offov.
SKLEP št. 27: Mladinec v ekipi, ki nastopa v 1. moški članski legi ni obvezen
SKLEP št. 28: V ligi do 12 let združevanje ekip ni dovoljeno. Dovoljeni sta dve dvojni
registraciji, na srečanju ekip pa lahko nastopi samo en igralec z dvojno
registracijo.
SKLEP št. 29: Pri postavitvi ekip se seštejejo točke igralcev.
Sodniško organizacijo se ponovno poziva, da so sodniki dolžni za vsako srečanje izpolniti
zapisnik, ne glede na to, ali je tekma odigrana ali preložena, v primeru preložitve pa so dolžni
navesti vzrok in predviden termin, ko bo srečanje odigrano.
TRK predlaga sodniški organizaciji, da ovrednoti kazen za nekorektno delo sodnikov v
primerih, ko ti sploh ne izpolnijo zapisnika in v primerih, ko je zapisnik izpolnjen nepravilno ali
pomanjkljivo. Prav tako se SO poziva, da IO SO pripravi točkovnik za kazensko obravnavo
sodnikov, ki bo vključen v disciplinski pravilnik TS.
Točka 4: Obravnava pritožb in predlogov
Pritožba TC Ljubljana glede prostovoljnega izstopa iz lige: TRK je stališče podala na prejšnji
seji. Pisarna TS pritožbo pošlje v obravnavo Komisiji za pritožbe TS.
Pritožba Maks Meh: Pritožbe na tekmovanjih v spornih primerih sprejme sodnik in jih kot
uradna oseba pošlje v nadaljnji postopek pisarni TS, ta pa odstopi pristojnemu organu.
Predlog ga. Medvešek glede spremembe tekmovalnega koledarja. Pisarna TS pripravi
odgovor, da je tekmovalni koledar sprejet in ga ni mogoče spreminjati.
Pritožba g. Premzla v zvezi slabe organizacije finala za dečke na turnirju do 12 let v
Radomljah (igranje odbojke na sosednjem igrišču). Pisarna TS pisno opozori organizatorja,
da je dolžan zagotoviti ustrezne pogoje za izpeljavo turnirja oz. posameznih tekem.
Predlog TK As Litija za dodelitev turnirjev, ki bi jih izvedli na dveh igriščih. TRK ugotavlja, da
dve igrišči ne zadostujeta za korektno izvedbo turnirja. TRK ob tem opozarja vse
organizatorje, ki imajo ustrezne pogoje ( 4 igrišča) za izvedbo turnirjev v zimskem času, da
so dolžni upoštevati priporočila o izvedbi turnirjev, ki so zapisana v tekmovalnem pravilniku.
Sodniki so dolžni v primerih pritiskov s strani organizatorjev po spremembi časovnice
izvedbe turnirja, ki ni v skladu s priporočili nemudoma obvestiti TRK.
TRK je potrdila predlagano spremembo forme sodniškega poročila, ki naj se vključi v
turnirsko aplikacijo.
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G. Grosman je izpostavil problem ponavljanja žreba na turnirjih. Pisarna TS pozove Qualitas,
da do konca meseca poda informacijo o tem, kolikokrat so bili žrebi na posameznem turnirju
v letu 2015 ponovljeni.
Obravnavali smo pripombo g. Grosmana in g. Pora glede določanja rangov turnirjev.
Predsednica TRK je povedala, da so rangi določeni korektno in v ustreznem razmerju, bo pa
na to pozorna pri pripravi naslednjega koledarja.
G. Krušič je podal predlog, da se na uradni žogi TS natisne logo Tilie. Predlog je bil sprejet.
G. Grosman je izpostavil problem objav podatkov o turnirjih, ko je v glavni turnir pravočasno
prijavljenih manj tekmovalcev, kot jih predvideva razpis. Sodnik bi moral v takem primeru
kvalifikacije odpovedati, s poznimi prijavami pa dopolniti žrebno listo do števila igralcev iz
razpisa. Takšni primeri so že sedaj rešeni v tekmovalnem pravilniku, a bi moral o vsakem
posameznem primeru odločati TRK. G. Grosman zato predlaga, da se dikcija v tekmovalnem
pravilniku ustrezno popravi, tako da sodniki ne bodo v dilemi kaj v takem primeru narediti in
se torej kvalifikacije odpovejo. Predlog g. Grosmana bomo obravnavali na prihodnji seji TRK.
Prošnja TK Net Sport o ponovni registraciji pri TS. TRK ugotavlja, da za obravnavo prošnje ni
pristojna in da je potrebno prošnjo nasloviti na UO TS.
Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.
V Ljubljani, 26.1.2016
Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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