ZAPISNIK
8 redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 23.2. 2017, ob 11.00 uri
Prisotni člani TRK : Regent, Starc, Plejič, Matevžič, Hafner
Prisotni vabljeni:
Krušič, Ham, Por
Opravičeno odsotni: Volt
Dnevni red:

1) Potrditev zapisnika 7. seje TRK TZS
2) Potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja poletje 2017
3) Priprava ligaškega tekmovanja 2017
4) Obravnava pritožb (TC Lj, TK Portovald)
5) Razno

Točka 1: Potrditev zapisnika 7. redne seje TRK TZS
V zvezi 3. točke zapisnika 7. seje TRK, ki se nanaša na izvedbo lige v starostni skupini otrok
do 11 let smo ugotovili, da sklep ni bil realiziran. Ker se člani TRK in predsednik SS še vedno
strinjajo o ustreznosti izvedbe lige do 11 let je bil sprejet nov sklep:
SKLEP št. 53: Člani SS in TRK natančneje definirajo način izvedbe ligaškega tekmovanja in
tekmovanje poskusno izvedejo v jeseni 2017.
V zvezi 6. točke zapisnika 7. redne seje TRK, ki se nanaša na časovni format igranja
državnih prvenstev so se člani TRK in predsednik SS strinjali, da format v poletni sezoni
2017 ostane nespremenjen z zavezo, da po končanih poletnih državnih prvenstvih še enkrat
zberemo odzive tekmovalcev, staršev in trenerjev in nato o številu dni, ki je primerno za
korektno izvedbo državnih prvenstev še enkrat razpravljamo.
Zapisnik je bil z zgoraj navedenimi pripombami potrjen.
Točka 2: Potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja poletje 2017
Predsednica je člane TRK seznanila, da se je za organizacijo turnirjev v poletni sezoni 2017
prijavilo 31 teniških klubov, od tega pet klubov, ki za organizacijo kandidirajo prvič.
Turnirji so bili dodeljeni organizatorjem, ki za organizacijo izpolnjujejo pogoje, pogojno pa
tistim, ki so imeli na dan seje TRK neporavnane obveznosti do TS.
V skladu s sklepom št. 49, sprejetim na 7. redni seji TRK, se TK Otočec ne dodeli
organizacija turnirjev v poletni sezoni.

1

Točka 3: Priprava ligaškega tekmovanja 2017
Člani TRK so se seznanili z analizo ligaških tekmovanj oz. številom nastopajočih ekip v
obdobju od leta 2008 do leta 2016. Podatki analize, ki kažejo na rahlo zmanjševanje števila
nastopajočih ekip v ligaških tekmovanjih so pričakovani glede na trenutne razmere v
slovenskem tekmovalnem in rekreativnem tenisu. Odločitev, da se ne dovoljuje združevanje
ekip v ligi do 12 let ni bistveno vplivala na število prijavljenih ekip.
Tabela: Analiza števila nastopajočih ligaških ekip v obdobju 2008 - 2016
Leto

1. ženska

2. Ženska 1. Moška

2. Moška

3. Moška

2008

6

4

2009

5

2010

6

2011

Ekipno 18 let Dečki 14

Deklice 14 Ekipno 12 let

6

11

13

14

10

14

4

6

11

14

14

11

15

6

5

13

16

13

11

19

5

7

5

11

16

13

12

20

2012

9

/

6

12

15

9

10

18

2013

8

/

5

8

13

16

10

16

2014

8

/

6

7

12

9

11

10

17

2015

7

/

7

13

10

17

12

15

2016

6

/

8

9

8

11

9

15

Pripravil: Žiga Ham
SKLEP št. 54: Pisarna TS do ponedeljka , 27.2.2017 pripravi razpis za ligaška tekmovanja v
sezoni 2017 in jih pošlje teniškim klubom. Rok za prijavo ekip in poimensko prijavo igralcev v
vseh ligaških tekmovanjih je 25.3.2017.
Točka 4: Obravnava pritožb (TC Ljubljana, TK Portovald)
Pritožba teniškega kluba TC Ljubljana: TRK se je seznanila z dejstvi glede pritožbe TC
Ljubljana na izrečeno kazen zaradi izstopa iz lige. Ugotovila je, da se je komisija za pritožbe
TS zaradi nepopolne dokumentacije v zvezi pritožbe izrekla za nepristojno in zadevo vrnila v
obravnavo TRK oz. disciplinskemu sodniku. TRK je bila seznanjena tudi z dejstvom, da TC
Ljubljana še ni poravnal prijavnine za ligaški nastop v letu 2016. Člani TRK so se strinjali, da
gre za dve ločeni zadevi in da mora TC Ljubljana prijavnino poravnati, o pritožbi pa mora
dokončno odločitev sprejeti komisija za pritožbe. Sprejeta sta bila naslednja sklepa:
SKLEP št. 55: Komisija za pritožbe TS pozivamo, da v zvezi pritožbe TC Ljubljana kot
drugostopenjski organ sprejme dokončno odločitev.
SKLEP št. 56: Teniški klub TC Ljubljana mora do 6.3.2017 poravnati prijavnino za nastop v
ligaškem tekmovanju v letu 2016. V kolikor do tega datuma prijavnina ne bo poravnana bodo
turnirji, ki so bili dodeljeni TC Ljubljana v poletni sezoni, dodeljeni drugim organizatorjem, za
TC Ljubljana pa se bo smatralo, da nima poravnanih obveznosti do TS, zato bodo do
poravnave obveznosti suspendirani vsi igralci in igralke, ki ne bodo imeli pravice nastopa na
turnirjih iz koledarja TS.
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Pritožba Teniškega kluba Portovald: TRK je obravnavala pritožbo TK Portovald na kazen, ki
je bila klubu izrečena zaradi nenastopanja ekipe v ligaškem tekmovanju v enotnih majicah,
kar izhaja iz zapisnika ligaškega srečanja.
Sklep št. 57: Teniški klub Portovald mora do 6.3.2017 poravnati izrečeno kazen. V kolikor
do tega datuma kazen ne bo poravnana bodo turnirji, ki so bili dodeljeni TK Portovald v
poletni sezoni, dodeljeni drugim organizatorjem, za TK Portovald pa se bo smatralo, da nima
poravnanih obveznosti do TS, zato bodo do poravnave obveznosti suspendirani vsi igralci in
igralke, ki ne bodo imeli pravice nastopa na turnirjih iz koledarja TS.
Točka 6: Razno
Direktor TS Gregor KRUŠIČ je člane prisotne seznanil s trenutnim stanjem v Rekreativno
veteranski organizaciji in predstavil predlog novega formata tekmovanj, ki je bil poslan vsem
članom RVO. Ta med drugim predvideva zmanjšanje števila turnirjev in združitev turnirjev
veteranov in rekreativcev v enotne turnirje. Turnirji bi se končali v enem dnevu, igralci pa bi
nastopali v treh kategorijah po sistemu RR z zaključnima polfinalno in finalno tekmo.
V razpravi sta predsednik SS in predsednica TRK opozorila, da je potrebno zaradi ohranitve
statusa veteranov, ki tekmujejo na mednarodnih turnirjih obdržati dve državni prvenstvi
(zimsko in poletno) z veljavnimi veteranskimi kategorijami, s čemer se je direktor strinjal.
Dokončna odločitev glede predlagane strategije razvoja RVO bo sprejeta po zbranih
pripombah članov RVO.
Predsednica TRK je prisotne seznanila, da se je odločitev o vpeljavi B turnirjev za fante v
starostni kategoriji do 16 let izkazala za primerno in da je udeležba na teh turnirjih zelo
dobra.
TRK se je seznanil s spremembami v dvorani TC Otočec, kjer prišlo do zamenjave podlage,
ta pa onemogoča izvedbo teniških turnirjev. V tej zvezi je bil sprejet sklep:
SKLEP št. 58 TK Otočec se poziva, da se nemudoma pisno izjavi glede organizacije
mladinskega ITF turnirja predvidenega v novembru 2017, saj bo turnir v primeru, da dvorana
ne bo izpolnjevala pogojev oz. bo TK Otočec od organizacije odstopil, turnir s strani TS
odpovedan.
Predsednico TRK je zanimalo ali je že bil izbran dobavitelj teniških žog za novo sezono, saj
se pogodba z dosedanjim dobaviteljem konec marca izteče. Direktor je odgovoril, da je
razpis v pripravi in bo objavljen v naslednjih dneh.
Člani TRK so obravnavali predlog TK AS Litija po spremembi števila dovoljenih dvojnih
registracij v ligaških tekmovanjih do 12 in 18 let. Predlog so zavrnili.
Člani TRK so obravnavali pripombo g. Grosmana, da ni bil realiziran sklep o podelitvi
priznanja Fair play poteza Tenis Slovenije. Žiga Ham je člane seznanil, da je bila pobuda
klubom v letu 2016 poslana, vendar pisarna ni prejela nobenega predloga, zato priznanje na
zaključni prireditvi ni bilo podeljeno.
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SKLEP št. 59: Pisarna TS pripravi razpis za podelitev priznanja »Fair play poteza Tenis
Slovenije 2017«, ki ga objavi na spletni strani in pošlje vsem klubom, članom TS. Priznanje,
katerega cilj je usmerjanje pozornosti k pozitivnim in posnemanja vrednim dogodkom ter
vzpodbujanje vseh generacij za vedenje v skladu z vrednotami fair playa se podeli na
zaključni prireditvi TS za leto 2017.
TRK je obravnavala predlog teniškega sodnika Jožeta Srebotnika, da se zdravniško
spričevalo igralca upošteva samo enkrat v šestih mesecih. Člani TRK so v razpravi ugotovili,
da število predloženih zdravniških spričeval kaže na možne zlorabe tega instituta, zato so
sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 60: Igralec lahko v eni teniški sezoni zdravniško spričevalo predloži samo
dvakrat. Sprememba se vnese v tekmovalni pravilnik in velja od poletne sezone 2017 naprej.
TRK je obravnavala še naslednje predloge sprememb pravilnikov, ki so jih podali člani TRK
in direktor TS.
Pobuda, da se tekmovalni pravilnik v delu, ki se nanaša na igranje finalnih tekem na članskih
državnih prvenstvih na tri dobljene nize, spremeni tako, da se moško finale igra na dva
dobljena niza, se sprejme in se vnese v tekmovalni pravilnik.
Pobuda, da se v registracijskem pravilniku podrobneje opredeli način izstopa kluba ali
društva iz članstva Teniške zveze Slovenije se sprejme in se v registracijski pravilnik vnese v
naslednjem besedilu:
Klub ali društvo, ki je član Teniške zveze Slovenije (TZS) ima možnost izstopa iz članstva do
25. oktobra v tekočem koledarskem letu. Članstvo v TZS preneha z dnem podpisane
izstopne izjave, katero pisarni TZS poda po navadni - priporočena pošiljka ali elektronski
pošti na naslov info@tenis-slovenija.si. Izstopne izjave, ki bodo prispele po navedenem
datumu, bodo začele veljati 25. oktobra naslednjega leta. Za tekoče člansko leto bo TZS
klubu ali društvu letno članarino zaračunala v skladu z veljavnim cenikom. Člani kluba ali
društva postanejo z dnem izstopa matične organizacije »prosti igralci«, s čemer izgubijo
pravico nastopanja na tekmovanjih TZS, do včlanitve v nov klub ali društvo.
Matjaž Plejič je podal pobudo za spremembo pravilnika v delu, ki se nanaša na število
igralnih žog na posameznih tekmah na turnirjih. Pobuda, da se od 14 leta naprej igra s tremi
žogami in v morebitnem tretjem nizu ni menjave žog, razen v kategoriji 18 let in člani, kjer je
menjava žog v tretjem nizu od četrtfinalnih obračunov naprej je bila sprejeta in se vnese v
tekmovalni pravilnik.
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.
V Ljubljani, 26.2.2017
Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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