TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Tekmovalno registracijska komisija

DOPISNA SEJA TRK Z DNE 5.9.2017

Pozdravljeni člani TRK,
ZADEVA: NEODIGRANA TEKMA 2.KOLA 1.STML
V nedeljo 3.9.2017 ni bila odigrana tekma 2.kola 1.STML med kluboma TK Medvode in TK Avtoplus Koper.
Pojasnila dogodka obeh klubov pošiljam v priponkah.
Tekmo mora TRK registrirati.
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Obrazložitev odločitve TRK:
Tekma 2. kroga med TK Spin Medvode in TK Avtoplus Koper se registrira z rezultatom 7-0 v korist ekipe TK
Avtoplus Koper.
Tekma med ekipama bi morala biti po objavljenem razporedu odigrana dne 3.9.2017 ob 10. uri na igriščih TK
Medvode. Ker ob uri določeni za igranje tekme ekipe TK Spin Medvode ni bilo na igriščih, na katerih bi se tekma
morala odigrati, se tekma registrira v korist TK Avtoplus Koper.
Kapetan ekipe TK Spin Medvode Domen Knez je v petek 1.9.2017 poklical Aleksandra Živina, namestnika
kapetana ekipe TK Avtoplus Koper, da predlaga prestavitev začetka tekme na 12. uro, saj naj bi bila igrišča
zaradi dežja mokra in jih do 10. ure ne bo mogoče ustrezno pripraviti. Živin mu je odgovoril, da mora preveriti
razpoložljivost ekipe, nato pa se sogovornika do nedelje, do 10. ure nista več slišala. Knez je, brez potrditve
Živina, s čemer ni bil izpolnjen prvi pogoj za prestavitev tekme, dogovor ekip, o prestavitvi tekme na 12. uro
obvestil tudi sodnika Novakoviča, ni pa o tem obvestil komisarja lige Primoža Starca, kar je v skladu s točko 3.10
Ligaškega pravilnika TS drugi pogoj, da se tekma lahko prestavi na drugačen čas. Ker nista bila izpolnjena
predpisana pogoja za prestavitev tekme se tekma registrira v korist TK Avtoplus Koper.
Ne glede na sprejeto odločitev TRK pa ne moremo spregledati ravnanja ekipe TK Avtoplus Koper, ki je v
Medvode prišla, ni pa bila pripravljena tekme odigrati uro ali dve kasneje od določene ure, čeprav je iz izjav
obeh strani očitno, da je bila komunikacija pomanjkljiva in v tem smislu del krivde za nastalo situacijo nosi tudi
ekipa TK Avtoplus Koper.
Gre za primer, ki nima nič opraviti z načeli fair playa, ta načela pa Teniška zveze Slovenije v letu 2017 še posebej
izpostavlja.
Ljubljana, 5.9.2017
Predsednica TRK

Anja Regent

