ZAPISNIK OSME REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v četrtek 16.3.2017, 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, Borut Urh, Gregor Sok, Andrej
Kraševec in Blaž Trupej.
Opravičeno odsotni člani strokovnega sveta: Tomaž Berendijaš, Marko Tkalec
Na seji so bili prisotni tudi : Žiga Ham , Uroš Brinovec
Ugotovi se, da je na seji prisotno dovolj članov strokovnega sveta, zato lahko organ veljavno sklepa.

Predlagani dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda,
2. Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc o izvajanju programa mladinskih
reprezentanc.
3. Uvrstitev dodatnih tekmovanj in priprav v program mladinskih reprezentanc.
4. Poročilo kapetana Fed Cup ekipe o izvajanju projekta »Mlada fed Cup ekipa« in
aktivnostih pred bližajočim se nastopom v pokalu Federacij.
5. Poročilo kapetana za Davisov pokal o nastopu na tekmi Slovenija -Monako.
6. Ligaško tekmovanje do 11 let .
7. Razno

Ad. 1) Dnevni red
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.1:
»Strokovni svet TZS sprejema naslednji predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda,
2. Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc o izvajanju programa mladinskih
reprezentanc.
3. Uvrstitev dodatnih tekmovanj in priprav v program mladinskih reprezentanc.
4. Poročilo kapetana Fed Cup ekipe o izvajanju projekta »Mlada fed Cup ekipa« in
aktivnostih pred bližajočim se nastopom v pokalu Federacij.
5. Poročilo kapetana za Davisov pokal o nastopu na tekmi SLO-MON.
6. Ligaško tekmovanje do 11 let .
7. Razno.«
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Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2) Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc za prve tri mesece leta 2017.
Kapetan mladinskih reprezentanc Marko Por poda poročilo o izvedbi programa mladinskih reprezentanc.
V prvih treh mesecih leta 2017 so bile izvedene vse planirane aktivnosti iz programa mladinskih
reprezentanc.
Reprezentančne ekipe, v kategorijah deklic in dečkov do 12 let, do 14 let in do 16 let , so se udeležile
ekipnega tekmovanja Winter Cup. Nastop ekip deklic in dečkov do 14 let v Rusiji je, za proračun
mladinskih reprezentanc, predstavljal velik finančni zalogaj (5.000 eur).
Rezultati ekip niso bili vzpodbudni.
Kapetan mladinskih reprezentanc poda ugotovitev, da naši tekmovalci zaostajajo za vrstniki po fizičnih
sposobnostih, po tehničnem in taktičnem znanju ter predvsem jim manjka mednarodnih izkušenj. Majhna
konkurenca znotraj Slovenije in redno zmagovanje na domačih turnirjih tekmovalcem vzbuja lažen
občutek o njihovi kvaliteti ter jim tako zavira željo po še večjem napredku.
Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

Ad. 3) Uvrstitev dodatnih tekmovanj in priprav v program mladinskih reprezentanc.
Zaradi zamujanja dogovora med TS in LTC Ljubljana glede pokrivanja mednarodnih tekmovanj, bo
Strokovni Svet TS sprejemal to točko dnevnega reda na dopisni seji.

Ad. 4) Poročilo kapetana Fed Cup ekipe o izvajanju projekta »Mlada Fed Cup ekipa« in aktivnostih
pred bližajočim se nastopom v pokalu Federacij.

Kapetan Andrej Kraševec poda informacije pred nastopom Fed Cup ekipe Slovenije v Latviji. Pravilnik o
nagrajevanju igralk za nastop v pokalu Fed ostaja temelj na katerih potekajo dogovori z
reprezentantkami.
V začetku leta 2017 smo že pričeli z izvajanjem projekta »Mlada Fed Cup ekipa«. Izvedene so bile
reprezentančne priprave , ki se jih je udeležilo 5 reprezentantk. Izveden pa je bil tudi prvi skupni odhod
na tekmovanje ITF Futures 15.000$ Tunizija. Pod vodstvom trenerja Robija Cokana sta se dveh
turnirjev v Tuniziji udeležili Manca Pislak in Kaja Juvan. Skupen strošek obeh akcij znaša 3.789 eur.
Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

Ad. 5) Poročilo kapetana za Davisov pokal o nastopu na tekmi SLO-MON
Kapetan Blaž Trupej poda poročilo o dvoboju med Slovenijo in Monakom v Mariboru in poda informacije
pred dvobojem Davisovega pokala JAR-SLO.
Ponovno se pojavlja problem nastopanja naše ekipe v najboljši zasedbi. Ker nimamo kvalitetnih mladih
igralcev, ki bi trkali na vrata reprezentance, pomeni vsaka odpoved nastopanja s strani ključnih članov
reprezentance to , da smo v dvobojih »outsiderji«.
Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

Ad. 6) Ligaško tekmovanje do 11 let
TRK je na podlagi sklepa , ki ga je sprejel Strokovni Svet na svoji sedmi redni seji , pozvala Strokovni
Svet k dodatnim pojasnilom, kako naj bi liga do 11 let potekala.
Marko Por obvesti člane Strokovnega Sveta, da bo Tk Triglav Kranj do oktobra 2017 izvedel par dvobojev
lige do 11 let. Izvedbo dvoboja bomo tudi posneli. Na podlagi teh dvobojev, video zapisa, izkušenj s teh
dvobojev… se bo v mesecu oktobru izvedla liga do 11 let pod okriljem TZS.
Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

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

Seja je zaključila z delom ob 20:45. Sejo je sklical in ji predsedoval predsednik Strokovnega sveta TS
Marko Por.

Kranj 16.3.2017

Zapisnik zapisal:
Marko Por, predsednik SS TS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl, podpredsednik SS TS

