ZAPISNIK
9 redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 16.3. 2017, ob 11.00 uri

Prisotni člani TRK : Regent, Starc, Matevžič, Hafner
Prisotni vabljeni: Ham, Por, Pipan
Opravičeno odsotni: Volt, Plejič
Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 8. seje TRK TZS
2. Priprava ligaškega tekmovanja 2017
3. Dopolnitve ligaškega pravilnika 2017
4. Dopolnitve tekmovalnega pravilnika 2017
5. Obravnava pritožb (TK Ptuj)
6. Razno
Točka 1:

Potrditev zapisnika 8. redne seje TRK TZS

Člani TRK so ugotovili, da bodo nekatere zadeve, obravnavane na 8. redni seji, obravnavane tudi na 9.
redni seji in so zapisnik 8. redne seje potrdili.
Točka 2:

Priprava ligaškega tekmovanja 2017

TRK je obravnaval dopis TK Ptuj, ki je predlagal spremembo termina lige do 18 let zaradi nekaterih
obveznosti njihovih igralcev in igralk. Člani TRK in predsednik SS so v razpravi ugotovili, da je
predlagani termin trenutno najbolj ustrezen. Liga do 18 let je bila iz jesenskega na spomladanski
termin prestavljena zaradi zagotovitve pravočasne oddaje zahteve po kategorizaciji igralcev in igralk
OKS-u.
SKLEP št. 61:

TRK je potrdil veljavni ligaški sistem tudi za sezono 2017.

SKLEP št. 62:

Žrebi vseh ligaških tekmovanj v sezoni 2017 se opravijo 31.3.2017.

Točka 3:

Dopolnitve ligaškega pravilnika 2017

Zaradi nekaterih nejasnosti pri terminski opredelitvi možnosti ekip za izstop iz lige in s tem
predvidenih kazni so člani TRK preoblikovali določbo 3.24 Ligaškega pravilnika. Ta se sedaj glasi:
Prijavnino za ligaško tekmovanje za vsako leto posebej določi UO TZS in jo objavi v svojem ceniku za
tekoče leto. Prijavnina se plača skupaj s prijavo ekipe na tekmovanje.
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Če ekipa iz tekmovanja izstopi pred opravljenim žrebom, se ji vrne polovična prijavnina. Po
opravljenem žrebu ekipa ne more izstopiti iz tekmovanja, glede kazni za nenastopanje pa veljajo
pravila zapisana v točki 3.19 tega pravilnika. V ligah, ki se igrajo po turnirskem sistemu ekipe, ki
izpadejo v prvem krogu plačajo polovično prijavnino.
Morebiten izstop iz tekmovanja mora ekipa sporočiti TZS po el. pošti pred opravljenim žrebom
tekmovanja. Žreb ligaškega tekmovanja se opravi 31. marca.
Kazni navedene v točki 3.19 in 3.24 tega pravilnika izreče TRK, realizira pa jih pisarna TZS. Ekipa se
lahko na izrečeno kazen, ob plačilu pritožbene takse, pisno pritoži v petnajstih dneh po
izstavljenem računu za plačilo kazni na komisijo za pritožbe TZS.
SKLEP št. 63:

TRK potrjuje spremembe določbe 3.24 Ligaškega pravilnika v predlagani vsebini.

Točka 4:

Dopolnitve tekmovalnega pravilnika 2017

TRK je obravnavala predlog sprememb določbe 2.1.14 Tekmovalnega pravilnika, ki se nanašajo na
število in menjavo žog s katerimi se igra posamezna tekma.
MENJAVE ŽOG
 3 nove žoge, tretji niz nove žoge:
- DP 16, 18 in čl
- 1. moška liga
- mastersi 16,18, čl
 3 nove žoge (brez menjave 3.niz):
- OP turnirji v kategorijah 16, 18 in čl
- DP v kategorijah 12-14 let
- mastersi 12, 14 let
- vsa ekipna in ligaška tekmovanja razen 1. moške lige
- kvalifikacije DP 16, 18 in čl
 2 primerni žogi :
- vsa OP v kategorijah 12, 14 let
- kvalifikacije vseh OP tekmovanj
OP 8-11 LET: NOVE ŽOGE :
20 X rdeča, 20 X oranžna, 20x zelena, 20 X normalne žoge
SKLEP št. 64: TRK potrjuje spremembo števila in obveznosti menjave žog s katerimi se igrajo
tekmovanja TS.
TRK je obravnavala predlog pisarne, da bi se na poletnih državnih prvenstvih ponovno uvedel vpis
neposredno na prizorišču tekmovanja. Prisotni so se strinjali, da sprememba ni potrebna in da je
sedanji način vpisa in opravljanja žreba ustrezen.
TRK je obravnavala predlog g. Grosmana, da bi se finalna srečanja turnirjev, kadar ta predstavljajo
edino tekmo tistega dne, igrala ob 16. uri. V razpravi je prevladalo mnenje, da je določanje urnika v
pristojnosti organizatorjev, zato take obveze ni mogoče zapisati v pravilnik, so se pa prisotni strinjali,
da je predlog smiseln, zato na organizatorje naslavljajo naslednje priporočilo:
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SKLEP št. 65: TRK organizatorjem turnirjev priporoča, da se finalne tekme turnirjev v primerih, ko
te predstavljajo edino tekmo dneva odigrajo ob 16. uri ali kasneje. Prav tako TRK organizatorjem
priporoča, da kvalifikacije turnirjev, na katerih se odigra samo osem srečanj ali manj, če je to
izvedljivo, organizirajo v popoldanskem času oz. ob malem številu srečanj na dan začetka glavnega
turnirja.
TRK je obravnavala predlog predsednika SS, da se število igralk v najnižji starostni kategoriji
zmanjšuje, zato že kot po pravilu ni več B turnirjev v tej kategoriji. Ker je v pravilniku predpisano, da
se lahko turnir izvede ob najmanjšem številu 9 igralk predlaga spremembo, s katero bo omočena
izvedba B turnirja tudi z manjšim številom igralcev ali igralk. Člani TRK so se strinjali, da to v zadnjem
obdobju predstavlja težavo zato so podprli predlog, da se turnir v spremenjenem formatu izvede
tudi, če je prijavljenih manj kot osem igralk. Tekmovalni pravilnik se spremeni oz. dopolni:
SKLEP št. 65: Če je v B turnirju prijavljenih od 3 – 8 igralk se turnir izvede po sistemu round robin.
Prvouvrščeni igralki v vsaki skupini odigrata tudi finalno tekmo. Točkovanje ostane enako kot v
primeru turnirja z devetimi ali več igralkami.
TRK je obravnavala anomalijo, do katere prihaja na turnirjih v primerih, ko sta združena A in B turnir,
saj se dogaja, da igralka, ki je uvrščena v A turnir iz tega izpade in dobi pred njo prednost igralka, ki je
bila uvrščena v B turnir.
SKLEP št.66: V primeru združitve A in B turnirja ima igralka, ki se je uvrstila v A turnir v žrebni listi
vedno prednost pred igralko uvrščeno v B turnir.
TRK je obravnavala predlagane spremembe določb o prijavi in odjavi na tekmovanja in dopolnila
sklep št. 60 iz 8. seje TRK v zvezi možnosti predložitve zdravniških spričeval. Obravnavala je tudi
predlog g. Dereanija, da se igralce, ki se pozno odjavijo ne kaznuje oz. se zniža število kazenskih točk.
Prisotni so menili, da sprememba ni potrebna, saj je rok med redno odjavo in začetkom turnirja zelo
kratek.
Po razpravi sta se oblikovala naslednja predloga sprememb tekmovalnega in disciplinskega pravilnika:
Sklep št. 67: ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO - Igralec lahko v eni teniški sezoni, v obdobju od 1.11
tekočega leta do 30.10. naslednjega leta, zdravniško spričevalo za neigranje po žrebu na tekmovanjih
iz koledarja TS v vseh starostnih kategorijah predloži samo dvakrat. Evidenco predloženih zdravniških
spričeval vodi disciplinski sodnik.
Sklep št. 68: NEIGRANJE PO ŽREBU BREZ OBVESTILA SODNIKA – Po opravljenem žrebu in
objavljenem razporedu igranja mora igralec/ka sodniku sporočiti morebiten neprihod na tekmo
preden sodnik napove tekmo in pokliče oba igralca na igrišče. Če igralec sodniku ne sporoči, da ga ne
bo na tekmo se kaznuje z 10 kazenskimi točkami. Sodnik mora o izrečeni kazni takoj obvestiti
disciplinskega sodnika. Igralcu teče kazen suspenza od trenutka neigranja dalje.
Sklep št. 69:
2017 dalje.

Zgornje določbe se vnesejo v tekmovalni in disciplinski pravilnik in veljajo od 1. aprila

TRK je obravnavala predlog, da se določba tekmovalnega pravilnika št. 2.1.15/e, ki se nanaša na
izvajanje protokola dopolni z alineo, ki določa, da se na otvoritvi DP oz. pred začetkom ligaških tekem
prebere tekst o spoštovanju fair playa.
Sklep št. 70: Določba tekmovalnega pravilnika št. 2.1.15/e se smiselno dopolni, kot priloga pa se
tekmovalnemu pravilniku dodajo izjave o spoštovanju fair playa.
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Točka 5 :

Razno

TRK je obravnavala predlog zaostritve določbe disciplinskega pravilnika, ki se nanaša na izbris
izrečenih kazni. Te se sedaj v celoti izbrišejo ob koncu vsakoletne teniške sezone, kar pa ni smiselno.
Prisotni so se strinjali, da kazni veljajo 12 mesecev od dneva , ko so bile izrečene.
Sklep št. 71: Smiselno se dopolnita oz. spremenita 47. in 49. člen disciplinskega pravilnika, pri
čemer se upošteva, da se kazenske točke igralcu/ki izbrišejo po 12 mesecih od izreka kazni in da se
upoštevajoč to spremembo prepoved nastopanja veže na število doseženih kazenskih točk v zadnjih
dvanajstih mesecih, ne glede na tekmovalno sezono. Spremenjena določba velja za vse kazni
izrečene po 1.4.2017.
Seja je bila zaključena ob 14.40 uri.
V Ljubljani, 26.2.2017
Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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