DISCIPLINSKI PRAVILNIK TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE

1 SPLOŠNO
1. člen
Disciplinski pravilnik Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik) ureja odgovornost:






registriranih tekmovalcev,
registriranih teniških in drugih organizacij (klubi, društva, delovne organizacije, samostojni podjetniki,
pravne
osebe-organizacije v TZS (trenerska, sodniška, veteranska, invalidska),
uradnih oseb (nadzorniki, sodniki, vodje tekmovanj, vodje potovanj, kapetani, trenerji, redno zaposleni,
pogodbeni sodelavci, voljeni funkcionarji in drugi)

za kršitve:






statuta,
pravilnikov,
pogodb,
sklepov organov TZS,
kodeksa
2. člen

Pravilnik ureja tudi odgovornost za storjene disciplinske prekrške pri:










pripravi tekmovanj,
nadzoru tekmovanj,
organizaciji tekmovanj,
vodenju tekmovanj,
spremljanju tekmovanj,
nastopanju na tekmovanjih doma in v tujini,
obveščanju s tekmovanj,
na potovanjih,
reprezentančnih nastopih in pripravah.
3. člen

Pravilnik določa dva postopka za ugotavljanje disciplinskih prekrškov:


disciplinski postopek, v katerem je zajeto:
o
o
o
o
o
o



začetek disciplinskega postopka,
predhodni postopek (suspenz),
vodenje disciplinskega postopka,
disciplinski prekrški,
disciplinske kazni,
pravica do pritožbe in ukrepi za zmanjšanje disciplinske kazni,

skrajšani postopek.
4. člen

Strokovno-administrativna dela za potrebe disciplinskega organa izvaja pisarna TZS.
5. člen
Disciplinski organ sestoji iz disciplinskega sodnika na prvi stopnji ter komisije za pritožbe na drugi stopnji.

6. člen
Nepoznavanje statuta, pravilnikov, pogodb in sklepov organov TZS ne izključuje disciplinske odgovornosti in ni
razlog za nekaznovanje, v kolikor so bili predpisi, pogodbe oziroma sklepi organov objavljeni na spletni strani
TZS ali pa je bil storilec z njihovo vsebino neposredno seznanjen oziroma o njih obveščen.
7. člen
Obdolženca se kaznuje tudi za poskus prekrška in sicer tako, kot če bi se prekršek končal, lahko pa se kaznuje
mileje.
8. člen
Oseba, ki napelje drugo k storitvi prekrška, se kaznuje, kot če bi prekršek storila sama.
9. člen
Odgovornost za storjeni disciplinski prekršek obstaja, če je bil disciplinski prekršek storjen z naklepom ali iz
malomarnosti (površnosti).
Če je ugotovljena obdolženčeva odgovornost za več prekrškov, se najprej določita vrsta in višina kazni za vsak
prekršek posebej, nato pa se izreče enotna kazen.
10. člen
Za uvedbo (začetek) disciplinskega postopka proti kršiteljem (t.i. prijava) je potrebno plačati prijavno takso (po
ceniku TZS). Plačila so oproščeni samo:




vodje poti oz. kapetani reprezentanc na reprezentančnih nastopih,
vrhovni sodniki na tekmovanjih,
funkcionarji TZS za prijave po službeni dolžnosti.
2. ZAČETEK DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
11. člen

Disciplinski postopek se uvede na podlagi pisne prijave uradnih oseb ali registriranih teniških organizacij, lahko
pa ga uvede tudi disciplinski sodnik na lastno pobudo, na podlagi izjav prič ali po pregledu dostopne
dokumentacije.
Prijava za prekrške, storjene v Sloveniji, se mora vložiti pristojnemu disciplinskemu organu v 8 (osmih) dneh od
dneva, ko je bil prekršek storjen, za prekrške, storjene v tujini, pa v 8 (osmih) dneh po prihodu iz tujine.
Omenjeni roki ne veljajo, če se je za prekrške izvedelo v poteku drugega disciplinskega postopka ali pa če se je
za njih iz dokumentacije in izjav prič izvedelo kasneje.
Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za prekršek, preteklo več kot 30
(trideset) dni.
Disciplinske kazni ni mogoče izreči po preteku 2 (dveh) let od storitve prekrška.
12. člen
Pisna prijava se naslovi na disciplinskega sodnika TZS (v pisarno TZS), ki je dolžan takoj, vendar najkasneje v
roku 15 (petnajst) dni po prejetju prijave, o uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj obvestiti
prijavljenega, ki ima pravico podati pisni zagovor v 15 (petnajstih) dneh od prejema obvestila o podani prijavi.

13. člen
Po prejetju zagovora iz prejšnjega člena tega Pravilnika oziroma po preteku roka za zagovor je disciplinski
sodnik dolžan v 30 (tridesetih) dneh sprejeti odločitev o disciplinski odgovornosti prijavljenega. V primeru javne
obravnave, dodatnih zaslišanj se ta rok lahko podaljša za 30 (trideset) dni.
Komisija za pritožbe lahko podaljša rok odločitve na prošnjo disciplinskega sodnika še za 30 (trideset) dni.
3. PREDHODNI POSTOPEK - SUSPENZ
14. člen
Če disciplinski sodnik ugotovi, da gre za posebno težak disciplinski prekršek, lahko v predhodnem postopku
suspendira obtoženega, na katerega se prijava nanaša.
Suspenz se lahko izreče tudi celotni ekipi, v kolikor je več njenih članov sodelovalo pri disciplinskem prekršku.
Suspenz se izreče v roku 15 (petnajst) dni po prejetju prijave za uvedbo disciplinskega postopka in sicer v pisni
obliki in velja do pravnomočnosti sklepa o disciplinskem prekršku, vendar največ do 6 (šest) mesecev. Čas
suspenza se všteje v izrečeno disciplinsko kazen.
15. člen
Na suspenz je možna pritožba (s plačilom pritožbene takse po ceniku TZS) komisiji za pritožbe TZS v roku 15
(petnajst) dni od dneva prejetja sklepa o suspenzu. Komisija je dolžna v naslednjih 15 (petnajstih) dneh potrditi
ali ukiniti suspenz.
4. VODENJE DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
16. člen
Disciplinski postopek vodi disciplinski sodnik TZS.
V primeru, da je kdo od članov disciplinskega organa (komisija za pritožbe) član organizacije (teniške ali druge),
proti kateri se vodi disciplinski postopek, lahko direktor TZS določi nadomestnega člana.
Na prvi stopnji, kjer vodi disciplinski postopek disciplinski sodnik, se v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena
in primeru suma nepristranskosti disciplinskega sodnika v delo pri vodenju in odločanju v diciplinskem postopku
lahko vključi direktor TZS ali oseba, ki jo določi direktor TZS.
17. člen
Med že uvedenim disciplinskim postopkom lahko disciplinski sodnik po uradni dolžnosti razširi obtožbo tudi na
druge prekrške in storilce, če je za takšne prekrške in storilce izvedel v povezavi z vodenjem disciplinskega
postopka.
18. člen
V času postopka lahko disciplinski sodnik po potrebi od obtoženih in prič pridobi ustne ali pisne izjave. Dajanje
izjav na zahtevo disciplinskega sodnika je obvezno za priče in uradne osebe.
Disciplinski sodnik se lahko odloči tudi za obravnavo, kjer javno zasliši obtožene in priče.
V postopku lahko disciplinski sodnik pregleda vso ustrezno potrebno dokumentacijo na TZS. Obravnava pred
disciplinskim sodnikom je javna, vodi se zapisnik in če je potrebno, se obravnavo tudi snema.
Vabljeni na obravnavo imajo pravico do nadomestila potnih stroškov. Disciplinski sodnik lahko odloči in sprejme
sklep brez obravnave in zaslišanj. Stroške postopka plača dokončno kaznovani, kar je obrazloženo v končnem
sklepu.

19. člen
Pisni sklep disciplinskega sodnika TZS vsebuje:







navedbo uradne osebe ali organizacije, ki je predlagatelj disciplinskega postopka,
opis disciplinskega prekrška in dokazila zanj,
izrečeno disciplinsko kazen,
v primeru predhodnega suspenza določbo o vštetju suspenza v izrečeno časovno kazen,
odločitev o plačilu in višini stroškov,
pravni poduk.
20. člen

Pisni sklep iz 19. člena se pošlje obtoženemu v matično teniško organizacijo, v pisarno TZS ter po potrebi ITFu (mednarodna teniška zveza) in TE (evropska teniška zveza).
Tekmovalcem, uradnim osebam in spremljevalcem se sklepi vročajo preko njihovih teniških organizacij.
21. člen
Če gre za disciplinske prekrške v zvezi s pogodbenimi obveznostmi do TZS ali sponzorjev, na zahtevo
oškodovanih lahko pride tudi do odškodninske odgovornosti. Če je obdolženi pripravljen nadoknaditi škodo
v času poteka disciplinskega postopka, se o tem odloča v končnem sklepu disciplinskega sodnika, v
nasprotnem primeru je pristojno redno sodišče.
22. člen
V primerih, ko je mogoče namen kaznovanja doseči tudi na drug način, sme pristojni organ izvršitev izrečene
kazni pogojno odložiti za od 6 (šest) mesecev do 2 (dveh) let. Izrečena kazen se ne izvrši, če kaznovani v času
odloga ne stori podobnega ali hujšega prekrška.
23. člen
Ob odložitvi izvršitve kazni se sme postaviti tudi pogoj, da obtoženi izpolni druge obveznosti, ki mu jih nalaga
sklep disciplinskega sodnika.
24. člen
Pri izbiri disciplinske kazni in njeni odmeri disciplinski sodnik upošteva stopnjo odgovornosti storilca,
olajševalne in oteževalne okoliščine. Ponavljanje disciplinskih prekrškov istih storilcev povzroči izrek strožje
kazni od prejšnje.
25. člen
Evidenco o izrečenih disciplinskih kaznih vodi disciplinski sodnik. Vse kazni, razen doživljenjske prepovedi
igranja ali delovanja v teniških organizacijah, se brišejo po izteku 3 (treh) let od dneva, ko je kazen potekla, pod
pogojem, da medtem ni bil storjen nov disciplinski prekršek.

5. PREKRŠKI IN KRŠITVE REGISTRIRANIH TENIŠKIH ORGANIZACIJ
26. člen






kršitve, opisane v 1. členu tega Pravilnika,
disciplinski prekrški, opisani v 2. členu tega Pravilnika,
neprimerno vedenje uradnih oseb teniške organizacije, spremljevalcev ali gledalcev,
neizplačevanje denarnih nagrad,
igranje z napačnimi žogami,















prijava, neodjava tekmovalca na tekmovanje, kjer nima pravice nastopa (tujec na DP, napačna starost,
suspenz, kaznovan-a za časovno kazen ),
oviranje dela sodniške službe,
nezagotovitev varnostnih ukrepov za tekmovalce, uradne osebe in gledalce,
podelitev nagrad, ki niso v skladu z razpisom TRK TZS,
sprejemanje in izvajanje sklepov, ki škodijo ugledu TZS in teniškega športa,
neprijavljanje disciplinskih prekrškov,
neizpolnjevanje ali neredno izpolnjevanje obveznosti do TZS,
predaja ligaških dvobojev ali posameznih srečanj, lažiranje,
neorganiziranje predpisanih protokolov na tekmovanjih,
nedajanje pisnih ali ustnih izjav v roku na zahtevo disciplinskega sodnika,
prikrivanje podatkov o posameznem dogodku in dajanje neresničnih izjav,
neupoštevanje navodil in sklepov TRK TZS in UO TZS,
nespoštovanje cenikov in pravilnikov o finančnem poslovanju TZS.
6. DISCIPLINSKI PREKRŠKI TER KRŠITVE TEKMOVALCEV IN TEKMOVALK
27. člen













kršitve, opisane v 1. členu tega Pravilnika,
disciplinski prekrški, opisani v 2. členu tega Pravilnika,
disciplinski prekrški v območju tekmovanja - tabela 1,
diskvalifikacija na tekmovanju,
neupoštevanje navodil in sklepov TRK TZS in UO TZS,
neupoštevanje navodil, sklepov in programa strokovnega sveta TZS,
kršitev reprezentančnih in sponzorskih pogodb,
prikrivanje podatkov o posameznem dogodku ali dajanje neresničnih izjav,
nedajanje pisnih ali ustnih izjav v roku na zahtevo disciplinskega sodnika,
uživanje prepovedanih sredstev
igranje tekmovalca v času disciplinske prepovedi.
7. PREKRŠKI IN KRŠITVE URADNIH OSEB
28. člen




















kršitve, opisane v 1. členu tega Pravilnika,
disciplinski prekrški, opisani v 2. členu tega Pravilnika,
prepozen prihod (ali celo neprihod) uradnih oseb v območje tekmovanja,
opravljanje dolžnosti uradne osebe z napakami, ki niso povzročile upravičene pritožbe,
neupoštevanje cenikov, pravilnikov in navodil o finančnem poslovanju,
napake v tekmovalnih tabelah in dokumentaciji ligaških tekmovanj,
neupoštevanje sklepov in navodil UO TZS in TRK TZS,
opravljanje dolžnosti z napakami, ki so povzročile upravičene pritožbe,
nevestno zastopanje marketinških interesov TZS na tekmovanju (odgovorna vrhovni sodnik na ligaški
tekmi in kapetan domače ekipe, sicer pa vodja tekmovanja),
netočno, pomanjkljivo in pozno izpolnjevanje ustrezne dokumentacije na tekmovanju,
uživanje prepovedanih sredstev
dovoljenje igranja na tekmovanju z napačno žogo,
neizvajanje predpisanih protokolov na tekmovanjih,
nedajanje pisnih ali ustnih izjav v roku na zahtevo disciplinskega sodnika,
prijava tekmovalca na tekmovanje, kjer nima pravice nastopa (tujec na DP, napačna starost,
suspenz, kaznovan za časovno kazen),
prikrivanje podatkov o posameznem dogodku ali dajanje neresničnih izjav,
kršitev pravilnika o finančno računovodskem poslovanju TZS,
kršitve pri upravljanju s premoženjem TZS.

8. DISCIPLINSKE KAZNI REGISTRIRANIH TENIŠKIH ORGANIZACIJ
29. člen






opomin,
prepoved organizacije tekmovanj do 3 (treh) let,
prepoved igranja v ligaškem tekmovanju do 2 (dveh) let,
prenehanje članstva v TZS,
kazni po skrajšanem postopku:
- 5 (pet) do 50 (petdeset) kazenskih točk - denarna kazen.
9. DISCIPLINSKE KAZNI ZA TEKMOVALCE IN TEKMOVALKE
30. člen







opomin,
prepoved nastopanja na tekmovanjih od 4 (štirih) tednov do 2 (dveh) let,
prepoved igranja v ligaškem tekmovanju do 2 (dveh) let,
doživljenjska prepoved registracije pri TZS,
kazni po skrajšanem postopku:
- časovna prepoved nastopanja od 4 (štirih) do 12 (dvanajstih) tednov,
- kazenske točke - denarna kazen (glej tudi člen 46).
10. DISCIPLINSKE KAZNI ZA URADNE OSEBE
31. člen








opomin,
prepoved delovanja v teniških organizacijah od 4 (štirih) tednov do 2 (dveh) let ,
doživljenjska prepoved delovanja v TZS in teniških organizacijah,
prenehanje delovnega razmerja,
prekinitev pogodbe o sodelovanju,
kazni po skrajšanem postopku:
- časovna prepoved delovanja v TZS ali teniških organizacijah do 12 tednov,
- od 3 (tri) do 20 (dvajset) kazenskih točk - denarna kazen.
11. DISCIPLINSKE KAZNI ZA SPREMLJEVALCE
32. člen





opomin,
prepoved prisotnosti na teniških tekmovanjih od 4 (štirih) tednov do 2 (dveh) let,
kazni po skrajšanem postopku
- od 5 (pet) do 20 (dvajset) kazenskih točk- denarna kazen.
12. PRITOŽBENI POSTOPEK
33. člen

Proti sklepu disciplinskega sodnika TZS je dovoljena pritožba na 2. stopnjo disciplinskega organa (komisiji za
pritožbe) v roku 15 (petnajst) dni od prejetja sklepa. Pritožba se vloži pisno na naslov TZS. Vložita jo lahko
samo obtoženi ali tisti, ki je podal prijavo.
Pritožba mora vsebovati:




naslov in podpis obtoženega (ali tistega, ki je podal prijavo),
sklep disciplinskega sodnika,navedbo členov Disciplinskega pravilnika, na katere se sklicuje obtoženi
(ali tisti, ki je podal prijavo) v pritožbi,
fotokopijo potrdila o pravočasno plačani pritožbeni taksi.

34. člen
Ob vložitvi popolne pritožbe mora biti na vsak sklep disciplinskega sodnika vplačana pritožbena taksa po
veljavnem ceniku TZS v pritožbenem roku. Dokumetacijo vložene pritožbe je potrebno posredovati v
vednost disciplinskemu sodniku in nasprotni strani v disciplinskem postopku.
Pritožbene takse ne plačajo uradne osebe.
V primeru nepopolne pritožbe ali neplačane pritožbene takse se pritožba ne obravnava in se zavrže.
Stroške za vodenje disciplinskega postopka in pritožbenega postopka plača dokončno kaznovani.
V primeru uspešno rešene pritožbe se vplačana pritožbena taksa vrne.
35. člen
O pritožbi odloča komisija za pritožbe s sklepom, s katerim se sklep prvostopenjskega disciplinskega
organa:




potrdi,
spremeni,
razveljavi in zadevo vrne prvostopenjskemu disciplinskemu organu v ponovno obravnavo.

Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od konca pritožbenega roka.
Odločitev komisije za pritožbe je na nivoju TZS dokončna.
36. člen
Vsi, ki so kaznovani za časovno omejeno kazen, lahko podajo prošnjo za zmanjšanje kazni Komisiji za pritožbe
šele po preteku 2/3 kazni in plačilu takse za prošnjo. Komisija mora odločitev o morebitnem zmanšanju kazni
sprejeti v 15 (petnajstih) dneh.
Kaznovani za doživljenjsko prepovedano delovanje v TZS lahko podajo prošnjo za zmanjšanje kazni
Upravnemu odboru TZS po preteku 5 (petih) let in ob plačilu takse za prošnjo.
UO TZS odloča z 2/3 večino in mora o svoji odločitvi obvestiti tudi tistega, ki je disciplinski prekršek prijavil.
13. SKRAJŠANI POSTOPEK KAZNOVANJA PREKRŠKOV NA TEKMOVANJIH
37. člen
Skrajšani postopek kaznovanja se vodi na tekmovanjih zoper tekmovalce, spremljevalce, ekipe, teniške
organizacije in uradne osebe v primerih, ko ni potrebno voditi disciplinskega postopka pred disciplinskim
sodnikom, in se lahko neposredno uporabijo določila tega Pravilnika o skrajšanem postopku kaznovanja
prekrškov.
38. člen
Kazni po skrajšanem postopku (TABELA 1) za prekrške v območju tekmovanja izreče vrhovni sodnik in jih
vpiše na obrazec "Zbirni zapisnik prekrškov". Zbirni zapisnik prekrškov mora vrhovni sodnik v roku 48 ur po
tekmovanju poslati na TZS.
V primeru neprihoda na tekmovanje, brez predhodnega obvestila vrhovnemu sodniku, je vrhovni sodnik dolžan
neigranje po zrebu TAKOJ javiti disciplinskemu sodniku, administratorju portala za registracije pri TZS in
predstavniku TRK.
39. člen
V primeru, da kazen za prekršek vedenja na igrišču brez glavnega sodnika ni bila izrečena takoj, mora vrhovni
sodnik to opraviti, ko je to mogoče, oziroma najkasneje po tekmi.
V igri dvojic se kazni za prekrške vedenja izreče tistemu tekmovalcu, ki je prekršek storil.

40. člen
Na izrečene kazni po skrajšanem postopku, ki jih izrekajo vrhovni sodniki na tekmovanju, disciplinski sodnik pa
potrdi, ni pritožb.
41. člen
O diskvalifikacijah v TABELI 1 tega Pravilnika odloča vrhovni sodnik na tekmovanju in s pisno prijavo o teži
prekrška obvesti disciplinskega sodnika.
Po pregledu prijavne dokumentacije se disciplinski sodnik odloči, ali postopek zaključi po skrajšanem postopku
ali pa ga razširi in uvede začetek disciplinskega postopka.
42. člen
Tudi disciplinski sodnik lahko vodi skrajšani postopek kaznovanja na zahtevo:
UO TZS, TRK TZS, IO SO TZS, trenerske organizacije TZS, strokovnega sveta TZS, direktorja TZS, vrhovnega
sodnika in drugih uradnih oseb ter teniških organizacij.
Kazni po skrajšanem postopku prav tako lahko izreka disciplinski sodnik in sicer na podlagi: pregledane
dokumentacije, prijave prič in po pridobljenih izjavah v postopkih. Tako lahko po uradni dolžnosti razširi
postopek tudi na druge prekrške in storilce.
43. člen
Tekmovalcu, ki zbere 10 (deset) kazenskih točk, disciplinski sodnik s sklepom prepove nastopanje na vseh
teniških tekmovanjih doma in tujini.
Prepoved nastopa velja tudi za reprezentančne nastope, vključno s pripravami.
Uradne osebe in teniške organizacije kaznovanih tekmovalcev ne smejo prijavljati na tekmovanja. Prav tako jih
morajo odjaviti v roku za pravočasne odjave s tekmovanja, kjer so že prijavljeni in ki potekajo v času prepovedi
nastopanja.
44. člen
Kazenske točke, ki jih je tekmovalec pridobil na turnirjih s koledarja TZS v različnih starostnih kategorijah, se
seštevajo in vodijo enotno.
45. člen
Po izteku časovne kazni o prepovedi nastopanja se tekmovalcu kazenske točke ne izbrišejo iz evidence kazni
(glej 49. člen).
46. člen
Igralcem, kaznovanim na tekmovanjih z denarnim nagradnim skladom, se glede na število kazenskih točk
izreče tudi denarna kazen (glej člen 57). Seštevek kazenskih točk se pošlje v finančno službo TZS, ki igralcu
pošlje račun na naslov njegove teniške organizacije.
Stroški vsakega postopka so v višini vrednosti 2 (dveh) kazenskih točk.
Rok plačila denarne kazni je v skladu s pravilnikom o finančno računovodskem poslovanju TZS. Po preteku
roka za plačilo se tekmovalca v primeru neplačila suspendira do plačila računa.
47. člen
Kazenske točke se igralci izbrišejo po dvanajstih mesecih od izreka kazni. V skladu s tem Pravilnikom vodi
evidenco o zbirniku kazni disciplinski sodnik.
48. člen
Kazni, ki jih izreka disciplinski sodnik po skrajšanem postopku, se morajo izreči v roku 15 (petnajst) dni od
zaključka posameznega tekmovanja. V roku 15 (petnajstih) dni po prejetju obvestila o izrečeni kazni je na
kazen možna pritožba na 1. stopnjo disciplinskega organa s plačilom pritožbene takse po ceniku TZS.

14. KUMULATIVNOST KAZNI
49. člen
Tekmovalec, ki v zadnjih dvanajstih mesecih doseže 10 (deset) kazenskih točk zaradi prekrškov na
tekmovanjih, se kaznuje s 4 (štiri) tedensko prepovedjo nastopanja.
Tekmovalec, ki v zadnjih dvanajstih mesecih doseže 20 (dvajset) kazenskih točk zaradi prekrškov na
tekmovanjih, se kaznuje z 8 (osem) tedensko prepovedjo nastopanja.
Tekmovalec, ki v zadnjih dvanajstih mesecih doseže 30 (trideset) kazenskih točk zaradi prekrškov na
tekmovanjih, se kaznuje s 12 (dvanajst) tedensko prepovedjo nastopanja in zanj se uvede disciplinski
postopek.
50. člen
Pisni sklep z obrazložitvijo o časovni prepovedi nastopanja tekmovalca pošlje disciplinski sodnik v roku
15 (petnajstih) dni (po prejemu ustrezne dokumentacije ali informacije) matični teniški organizaciji, sodniški
organizaciji, pisarni TZS in po potrebi ITF-u in TE.
51. člen
Po ugotovitvi, da so uradne osebe, klub ali tekmovalec kršili prepoved prijavljanja, nastopanja ali obvezne
odjave, se kaznovanemu tekmovalcu kazen podvoji in uvede dodatni disciplinski postopek za kršitelje.
52. člen
Teniške organizacije lahko z uradnim dopisom zahtevajo od disciplinskega sodnika preko pisarne TZS
obrazložitev izrečenih kazenskih točk njihovim tekmovalcem.
Disciplinski sodnik mora takšno obrazložitev poslati v 15 (petnajstih) dneh od prejema zahtevka. Za vse
dodatne informacije se mora plačati stroške postopka in sicer v višini 2 (dveh) kazenskih točk.
15. POŠKODBE IN BOLEZNI
53. člen
Če je vzrok pozne odjave oz. nenastopanja na posameznem tekmovanju poškodba ali bolezen, mora
tekmovalec poslati zdravniško spričevalo v pisarno TZS najkasneje v roku 48 ur po končanem tekmovanju.
Tekmovalec se kaznuje v vsakem primeru (tudi, če pošlje zdravniško spričevalo), če se ne odjavi vrhovnemu
sodniku ali vodstvu tekmovanja do pričetka njegove tekme. Tekmovalec, ki je zbolel, se poškodoval. itd. v času
tekmovanja, se mora javiti vrhovnemu sodniku, ki lahko od igralca zahteva, da ga pregleda zdravnik
tekmovanja. Po odjavi s tekmovanja zaradi poškodbe ali bolezni igralec v dnevu odjave ne sme nadaljevati z
igranjem na nobenem tekmovanju (istem ali drugem) v nobeni konkurenci (posamezno ali dvojice).
V primeru težje oziroma očitne poškodbe na igrišču (zlomi, izpahi, itd.), ki jo potrdi vrhovni sodnik, tekmovalcem
ni potrebno naknadno pošiljati zdravniškega spričevala.

15.1.. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
54. člen
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.

15.2. NEIGRANJE PO ŽREBU BREZ OBVESTILA SODNIKA
55. člen
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 prepovedi igranja od trenutka neigranja dalje.
TABELA 1
KAZENSKE TOČKE
VRSTA PREKRŠKOV V OBMOČJU TEKMOVANJA

1

2

3

4

5

6

DI

1.

vpis v vpisno listo brez tekmovalne izkaznice

2.

nedovoljeno zavlačevanje, vsak prekršek časa

3.

točnost - zamuda na dvoboj od 10 do 15 minut

4.

točnost - zamuda na dvoboj nad 15 minut

1

5.

oblačila in oprema; (neustrezna po 15 minutah)

(1)

6.

pozna odjava

7. neigranje po žrebu (posamezno, dvojice)
7. A Neigranje po zrebu, brez obvestila vrhovnemu sodniku
8.

neodjava s tekmovanja

9.

predaja dvoboja brez razloga

2

2

10. zapustitev igrišča brez dovoljenja sodnika
11. vidne nespodobnosti
12. zloraba žoge
13. zloraba opreme in loparja
14. slišne nespodobnosti
15. tehnična napaka - svetovanje
16. tekmovalec se ne trudi dovolj za zmago
17. nešportno vedenje po zaključku dvoboja
18. igranje na dveh tekmovanjih istočasno
19. prekršek uradne osebe na tekmovanju
20. verbalna žalitev
21. nešportno vedenje tekmovalca v območju tekmovanja
22. nešport. vedenje spremljevalcev v območju tekmovanja
23. fizično nadlegovanje
24. neudeležba na podelitvi nagrad in priznanj

2

25. diskvalifikacija za en prekršek

2

26. diskvalifikacija-po postopku kaznov. na dvoboju
diskvalifikacija - skupni seštevek (10 ali več) kazenskih točk,
27. doseženih na enem tekmovanju
diskvalifikacija ekipe - (sodelovanje v prekršku dveh ali več
28. tekmovalcev ali spremljevalcev)

1

29. diskvalifikacija - uživanje prepovedanih sredstev

2

2
3

DI - diskvalifikacija
KT - kazenska točka
Diskvalifikacija igralcev je možna za vsak prekršek; igralcu se kazenske točke za diskvalifikacijo dodajajo
morebitnim drugim kazenskim točkam v dvoboju.
1

DI (5KT) diskvalifikacija na dvoboju ( pogojno lahko nadaljuje tekmovanje v drugi konkurenci)

2

DI (10KT) diskvalifikacija za celotno tekmovnje - začetek disciplinskega postopka

3

DI (10KT) diskvalifikacija celotne ekipe v ligaški tekmi - začetek disciplinskega postopka

16. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Tekmovanje se kljub pomanjkljivi organizaciji izvede v okviru možnosti, vendar disciplinski sodnik odgovorne
osebe na podlagi poročila oziroma prijave vrhovnega sodnika za slabo izvedbo kaznuje v skladu s tem
Pravilnikom.
57. člen
Pri izrekanju disciplinskih kazni v disciplinskem postopku se lahko uporabijo določila, ki so zajeta v skrajšanem
postopku.
58. člen
Vrednost kazenske točke vsako leto določa UO TZS.
59. člen
Registrirane teniške organizacije so dolžne seznaniti svoje člane z vsebino tega Pravilnika.
60. člen
Vsi členi se nanašajo na moški in ženski spol, razen če je določeno drugače.
61. člen
Vsa pisna korespondenca mora biti opravljena s priporočeno pošto s povratnico. Vsi časovni roki začnejo teči v
skladu z zakonom.
62. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na seji UO TZS v novembru 1995, vsebinsko pa je bil spremenjen na seji UO TZS v
novembru 2005, novembru 2006, oktobru 2008 in marcu 2017. Veljati začne s 1.04.2017 in velja do preklica.

Ljubljana, marec 2017

Teniška zveza Slovenije
Marko Umberger predsednik

