ZAPISNIK
5. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 24.2. 2016, ob 11.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Plejič, Matevžič, Regent, Hafner
Odostni člani TRK: Volt
Prisotni vabljeni:
Krušič, Ham, Pogačar

Dnevni red:

1) Potrditev zapisnika 4. seje TRK TZS
2) Potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja poletje 2016
3) Določitev organizatorja TE 16 – junij 2016
4) Razno

Točka 1: Potrditev zapisnika 4. redne seje TRK TZS
V zvezi zahteve g. Grosmana, da se opravi kontrola ponavljanja žreba na dveh turnirjih do 12
let je podjetje Qualitas pregledalo žrebe na spornih turnirjih in ugotovilo, da žreba v nobenem
primeru nista bila ponavljana.
Točka 2: Potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja poletje 2016
TRK je obravnavala prispele prijave za organizacijo turnirjev v poletni sezoni 2015 in glede
na kriterije turnirje ustrezno razdelila.
Obravnavala je tudi prošnjo TK Branik o prestavitvi Bergantovega memoriala v drugi termin,
vendar prošnje ni mogla odobriti, saj je bil koledar že postavljen in glede na termine ostalih
turnirjev, turnirja ni mogoče časovno umestiti drugače. Bo pa TRK željo TK Branik poskušala
upoštevati v naslednjem letu.
Točka 3: Določitev organizatorja TE 16 – junij 2016
TRK je za organizacijo turnirja TE v starostni kategoriji do 16 let prejela 6 kandidatur in sicer
so se za organizacijo prijavili teniški klubi Koper, Ptuj, Domžale, Olimpija, Rogaška Slatina in
Savsko naselje. Glede na ponujene pogoje pod katerimi so bili klubi pripravljeni izpeljati turnir
se je TRK odločala med TK Koper in TK Ptuj.
SKLEP št. 30: Organizacija turnirja TE 16 se dodeli TK Terme Ptuj.
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Točka 4 : Razno
Obravnavali smo razpis ligaških tekmovanj v sezoni 2016 in spremembe Pravilnika ligaških
tekmovanj 2016.
SKLEP št. 31.: Potrdijo se predlagane spremembe ligaškega pravilnika 2016 in
vsebina razpisa. Razpis se skupaj s potrjenim ligaškim pravilnikom pošlje vsem
teniškim klubom in objavi na spletni strani TS.
Obravnavali smo predlog g. Grosmana o organizaciji ligaškega tekmovanja v starostni
kategoriji 8-11 let in ekipnega tekmovanja v starostni kategoriji do 14 let.
SKLEP št. 32:

Za stališče o obeh tekmovanjih zaprosimo strokovni svet TZS.

Obravnavali smo dopis g. Grosmana o pristojnostih, odgovornostih in razmejitvah dela med
TRK in SO.
V delu, ki se v dopisu nanaša na športno in teniško vzgojo otrok smo v razpravi ugotovili, da
je ta ustrezno urejena v tekmovalnem pravilniku, da pa sodniki določb pri opravljanju
sodniške funkcije ne izvajajo dosledno.
SKLEP št. 33: Sodnike še enkrat opozarjamo, da so pri svojem delu dolžni dosledno
spoštovati določbe tekmovalnega pravilnika TZS in da jih nimajo pravice razlagati v
nasprotju z njimi ali po lastni presoji.
SKLEP št: 34:
Celotno vsebino dopisa bomo obravnavali na naslednji seji TRK na
katero povabimo tudi člana IO SO.

Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.
V Ljubljani, 10.3.2016
Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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