ZAPISNIK PETE REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v torek, 12.4.2016, v prostorih Tenis Slovenije, na naslovu Šmartinska 152, Ljubljana.

Seja se je pričela ob 19:00 uri.

Prisotni člani strokovnega sveta: Marko Por, Daniel Šantl, David Lenar, Marko Tkalec, Tomaž
Berendijaš, Andrej Kraševec in Blaž Trupej.
Na seji so bili prisotni tudi : Gregor Krušič in Žiga Ham
Opravičeno odsotni: Borut Urh, Gregor Sok
Ugotovi se, da je na seji prisotno dovolj članov strokovnega sveta, zato lahko organ veljavno sklepa.

Predlagani dnevni red:
1. Program mladinskih reprezentanc za leto 2016 – dodatna tekmovanja in priprave po programu
NPŠŠ.
2. Vabila na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji.
3. Nagrajevanje FED Cup ekipe.
4. Testiranja in meritve v letu 2016.
5. OKS projekt izobraževanja kadrov.
6. Razno.

Ad. 1) Dnevni red
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.1:
»Strokovni svet TZS sprejema naslednji predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Program mladinskih reprezentanc za leto 2016 – dodatna tekmovanja in priprave po programu
NPŠŠ
3. Vabila na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji

4.
5.
6.
7.

Nagrajevanje FED Cup
Testiranja in meritve
OKS projekt izobraževanja kadrov
Razno«

ZA

7,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2) Dodatna tekmovanja in priprave v programu mladinskih reprezentanc
V program mladinskih reprezentanc se vključi tekmovanja, priprave in treninge, ki jih morajo klubi NPŠŠ
(Tk Triglav Kranj, LTC Ljubljana in ŽTK Maribor) opraviti po dogovoru za TZS.
V program mladinskih reprezentanc so bile tako uvrščene priprave do 12, do 14 in do 16 let. Dodatno so
bila v program uvrščena tekmovanja TE 14 Čačak, TE 16 Čakovec. Spremenili smo tekmovanja TE 12
Rakovnik s TE 12 Budimpešta v istem terminu.
Na spletni strani TZS bo objavljeno obvestilo o dodatnih aktivnostih iz programa.
V mesecu juniju bo potreben rebalans proračuna mladinskih reprezentanc. Zaradi zmanjšanja sredstev,
ki jih bo prejela TZS od MŠŠ in Fundacije za Šport ( predvideno zmanjšanje sredstev bo v višini 20.000
eur) bodo potrebne korekcije programa mladinskih reprezentanc.

Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.2:
»Strokovni svet sprejme dopolnitve in spremembe Programa mladinskih reprezentanc za leto 2016.«
ZA

7,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 3) Vabila na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji
Teniška zveza Slovenije ima na mednarodnih turnirjih v Sloveniji na voljo vabila. Vabila podeljujejo
kapetani reprezentanc. Zmagovalcem državnih prvenstev bodo podeljena sledeča vabila:
Državna prvakinja do 18 let posamezno prejme vabilo za glavni turnir serije Futures v Sloveniji.
Državni prvakinji do 18 let v dvojicah prejmeta vabilo za glavni turnir dvojic serije Futures v Sloveniji.
Državni prvak do 18 let posamezno prejme vabilo za kvalifikacije na turnirju Chalenger Tilia Open.
Državni članski prvak posamezno prejme vabilo za kvalifikacije na turnirju Chalenger Tilia Open.
Državna mladinska prvaka do 18 let v dvojicah prejmeta vabilo za glavni turnir dvojice Chalenger Tilia
Open.
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.3:

»Strokovni svet sprejme dodatne kriterije za podelitev vabil.«
ZA

7,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 4) Pravilnik o nagrajevanju tekmovalk za nastope v pokalu FED.
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.4:
»Strokovni svet sprejme pravilnik o nagrajevanju tekmovalk za nastope v pokalu Fed.«
ZA

7,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 5) Testiranja in meritve v letu 2016
Za testiranja in meritve je v letu 2016 namenjeno 10.500 eur namenskih sredstev.
Za redna letna testiranja, ki bodo 15.10.2016 je strokovni svet namenil 6000 eur.
Za ekipo Davis Cup 2700 eur. Za ekipo Fed Cup 900 eur
Za mladinske reprezentante 800 eur.

Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.5 :
»Strokovni svet sprejme razdelitev sredstev za meritve in testiranja za leto 2016.«
ZA

7,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 6) Priprava na razpis »Izobraževanje kadrov v športu«
Predvidoma bo v sredini meseca maja 2016 izšel razpis »Izobraževanje kadrov v športu«
Da bi se lahko Teniška zveza Slovenije dobro pripravila na razpis in kandidirala s primernimi kandidati ter
izkoristila možnost sofinanciranja trenerjev, bo na spletni strani TZS objavljen interni poziv za kandidaturo
trenerjev, bivših športnikov…

Ad. 7) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je zaključila z delom ob 20:25. Sejo je sklical in ji predsedoval predsednik Strokovnega sveta TS
Marko Por

Zapisnik zapisal:
Marko Por, predsednik SS TS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl, podpredsednik SS TS

