ZAPISNIK
6. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 20.10. 2016, ob 11.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Plejič, Matevžič, Regent, Hafner, Volt
Prisotni vabljeni:
Krušič, Ham, Pogačar, Smolčič, Pipan, Por

Dnevni red:

1) Potrditev zapisnika 5. seje TRK TZS
2) Registracija ligaških rezultatov 2016
3) Izbor in potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja ZIMA 2016 / 2017
4) Priprava razpisa za organizatorja TE 12 – 2017
5) Dopolnitve tekmovalnega in ligaškega pravilnika 2017
6) Razno

Točka 1: Potrditev zapisnika 5. redne seje TRK TZS
TRK ugotavlja, da so bila tekmovanja v poletni sezoni ustrezno organizirana in izpeljana. Težava se je
pojavila na mastersih, kjer so se tekme zaradi premajhnega števila igrišč na Otočcu zaključevale zelo
pozno. Razpravljalci so predlagali, da se o tej problematiki ponovno razpravlja na naslednji seji TRK in da
se razmišlja o organizaciji tekmovanja na dveh lokacijah oz. da se izbere organizatorja z ustreznim številom
igrišč na eni lokaciji.
Točka 2: Registracija ligaških rezultatov 2016
Pisarna TS je pripravila analizo letošnjega ligaškega tekmovanja v kateri je ugotovila, da so štiri ekipe
odpovedale nastopanje v ligaškem tekmovanju zaradi težav s sestavami ekip, nekatere ekipe pa niso
izpolnile drugih predpisanih zahtev iz ligaškega pravilnika. V tej zvezi je TRK sprejela naslednje sklepe o
kaznih za ekipe, ki so kršile določila ligaškega pravilnika:
SKLEP št. 35: Zaradi odpovedi nastopanja se kaznujejo ekipe TK Triglav Kranj, TK Ptuj, TK BranikMaribor in TK Krško.
SKLEP št. 36: Ekipa TK Kamnik se kaznuje zaradi neprihoda na tekmo in neenotnih oblačil.
SKLEP št. 37: Veteranska ekipa TK Slovan se kaznuje zaradi neudeležbe na play offu.
SKLEP št. 38: ŠRD MAX in TK Portovald se kaznujeta zaradi neenotnih oblačil.
SKLEP št. 39: TC - Ljubljana in TK Jaki šport se opozori, ker v času igranja ligaških tekem ni bila
izobešena slovenska zastava.
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SKLEP št. 40: TRK potrjuje rezultate ligaških tekmovanj v sezoni 2016.
SKLEP št. 41: V 1. moški članski teniški ligi imajo glede na rezultate in prijavo ekip prednost za prehod v
1. ligo vse ekipe iz druge lige pred ekipo, ki je izgubila tekmo play-outa v 1. ligi.
V razpravi je g. Smolčič izpostavil dejstvo, da število ekip, ki tekmujejo v slovenskih teniških ligah v zadnjih
letih upada. Na podlagi razprave je bil sprejet
SKLEP št. 42: Pisarna TS pripravi analizo ligaških tekmovanj za obdobje zadnjih štirih let s poudarkom na
številu nastopajočih ekip in razlogov za upad števila sodelujočih ekip v ligaških tekmovanjih.
Nosilec: Pisarna TS
Rok: 1.12 2016
SKLEP št. 43: Ligaški pravilnik za sezono 2017 se dopolni z določbo, da igralec, ki je predal srečanje
med posamezniki na isti tekmi ekip ne more nastopiti v igri dvojic, razen če gre za slabo počutje in vrhovni
sodnik oceni, da je tekmo dvojic zmožen igrati.
Nosilec: Pisarna TS
TRK je obravnaval pobudo g. Grosmana za uvedbo ekipnega tekmovanja do 14 let. V razpravi so prisotni
ocenili, da je tekmovalni koledar za igralce, ki nastopajo v tej kategoriji poln, zato dodatnega tekmovanja
vanj ni mogoče uvrstiti.
TRK je obravnaval pobudo g. Grosmana o uvedbi lige v starostni kategoriji 8-11 let. V razpravi je bilo
oblikovano stališče, da je takšno tekmovanje dopolnjeno z drugimi igrami smiselno saj zmanjšuje
tekmovalni pritisk na mlade igralke in igralce, obenem pa predstavlja obliko druženja in bolj sproščenega
pristopa k tekmovanjem. Tekmovanje naj bo regijsko organizirano in ustrezno umeščeno v koledar tudi na
račun zmanjšanja števila turnirjev v starostni kategoriji 8-11 let.
SKLEP št. 44: Strokovni svet TS pripravi predlog ligaškega tekmovanja v starostni kategoriji 8-11 let, ki ga
predstavi na trenerski konferenci v decembru, nato pa pošlje TRK.
G. Volt je opozoril na težave malih klubov, ki težko sestavijo ligaško ekipo zato je predlagal, da bi ponovno
dovolili združevanje ekip v starostni kategoriji do 12 let. Pobuda ni bila sprejeta, je pa ga. Regent
predlagala možnost ligaškega tekmovanja v tej starostni kategoriji v dveh ligah, A in B, pri čemer bi se
ekipe v ligi razporedile glede na jakost igralcev, za naslov državnega prvaka pa bi se lahko borile samo
ekipe v ligi A. S tem bi bile ekipe bolj izenačene, igralci pa bi imeli več možnosti za zmago in s tem
osvojitev točk za lestvico TS. Podrobnejši predlog bo predstavljen in obravnavan na seji TRK pred objavo
razpisa ligaških tekmovanj za sezono 2017.
Točka 3: Izbor in potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja ZIMA 2016 / 2017
Predsednica je prisotne seznanila, da se je za organizacijo tekmovanj v zimskem terminu prijavilo 17
klubov od katerih trije v celoti ne izpolnjujejo minimalnih predpisanih pogojev. TRK se je odločila, da naredi
izjemo pri TK AS Litija, ki bo v poletnem obdobju organizirala dva turnirja serije ITF, dobila pa bo turnirje, ki
jih lahko izpeljejo na obstoječi infrastrukturi. TK Nova Gorica in TK Portovald pa poziva, da se prijavita za
organizacijo turnirjev v poletni sezoni. V nadaljevanju je TRK izbrala organizatorje turnirjev, ki bodo
objavljeni na spletni strani TS.
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Točka 4: Priprava razpisa za organizatorja TE 12 – 2017
Pisarna TS pripravi razpis za prijavo k organizaciji turnirja Tennis Europe v starostni kategoriji do 12 let v
letu 2017, ker se je TK Ptuj odpovedal bodoči organizaciji turnirja. Pisarna razpis objavi do 25.10.2017,
zainteresirani organizatorji pa kandidaturo pošljejo pisarni TS do 25.11.2017.
Točka 5: Dopolnitev tekmovalnega in ligaškega pravilnika
Točka je bila že obravnavana pod točko 2.
Točka 6: Razno
Gospod Pogačar je podal informacijo o poteku ligaških tekmovanj v veteranski ligi.
G. Por je predlagal, da se podatki o turnirju v aplikacijo vnesejo najkasneje v nedeljo in ne več v sredo, kot
je to bil običaj doslej. Člani TRK so predlog podprli.
SKLEP št. 45: G. Pipan o spremembi obvesti sodniško organizacijo, sodniki pa spremembo začnejo
izvajati na turnirjih v sezoni zima 2106/2017.
G. Pipan je predlagal, da se v aplikacijo turnirji doda poročilo vrhovnega sodnika, ki ga morajo sodniki
izpolniti po vsakem turnirju. Pobuda je bila sprejeta, za realizacijo poskrbi pisarna TS v sodelovanju s
podjetjem Qualitas.
Ponovno se je odprla razprava o obnašanju igralk in igralcev na tekmovanjih TS in ukrepanju sodnikov
zoper kršitelje.
SKLEP št. 46: TRK ponovno poziva SO da zaostri subjektivno mnenje sodnikov o prekrških vedenja in da
zoper igralce dosledno ukrepa, g. Pipana pa, da s sklepom seznani vse sodnike z zahtevo po njegovem
spoštovanju. TRK poziva tudi trenersko organizacijo, da na trenerski konferenci vse trenerje opozori na
njihovo vlogo pri zagotavljanju primernega vedenja igralcev in igralk na tekmah, obenem pa trenerje
seznani z ostrejšimi sodniškimi kriteriji pri ocenjevanju prekrškov.
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.

V Ljubljani, 20.10.2016

Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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