ZAPISNIK DEVETE REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v sredo 18.10.2017, v prostorih Tenis Slovenije, na naslovu Šmartinska 152, Ljubljana.

Seja se je pričela ob 11:00 uri.

Prisotni člani strokovnega sveta: Marko Por, Daniel Šantl, David Lenar, Andrej Kraševec in Marko
Tkalec.
Odsotni člani strokovnega sveta: Tomaž Berendijaš, Borut Urh, BlažTrupej in Gregor Sok
Na seji so bili prisotni tudi : Žiga Ham in Gregor Krušič
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. Projekt »Mlada Fed Cup ekipa« in aktivnosti v naslednjih mesecih.
4. Potrditev predlogov za kapetana Davis Cup reprezentance Slovenije.
5. Predlog spremembe pravilnika o rangiranju.
6. 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. Projekt »Mlada Fed Cup ekipa« in aktivnosti v naslednjih mesecih.
4. Potrditev predlogov za kapetana Davis Cup reprezentance Slovenije.
5. Predlog spremembe pravilnika o rangiranju.
6. Razno.«

ZA

5,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2) Poročilo kapetana mladinskih reprezentanc za prvih devet mesecev leta 2017.
Kapetan mladinskih reprezentanc Marko Por poda poročilo o izvedbi programa mladinskih reprezentanc.
V prvih devetih mesecih leta 2017 so bile izvedene vse planirane aktivnosti iz programa mladinskih
reprezentanc.
V prvih devetih mesecih leta 2017 so se v programu mladinskih reprezentanc izvedli nastopi
slovenskih mladinskih reprezentančnih ekip na ekipnih tekmovanjih Winter cup, Summer
Cup , mednarodnih turnirjih Tenniseurope 14 in mednarodnih turnirjih ITF 18. Skupno s
pripravami smo do 30.9.2017 izvedli 31 reprezentančnih akcij. Do konca leta planiramo še
izvedbo priprav v mlajših kategorijah, izvedbo testiranj in spremljavo na tekmovanje TE 12
Široki Brijeg. Stanje v proračunu mladinskih reprezentanc je pod kontrolo.
Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

Ad. 3) Projekt »Mlada Fed Cup ekipa« poročilo in aktivnosti v naslednjih mesecih.
Kapetan Andrej Kraševec poda poročilo:
»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.
Za mesec december 2017 planiramo izvedbo skupnih priprav Mlade Fed Cup reprezentance.«
Strokovni Svet TS se seznani s poročilom. Glasovanje ni potrebno.

Ad. 4) Potrditev predlogov za kapetana Davis Cup reprezentance Slovenije
Predsednik Strokovnega Sveta TS seznani člane, da je postopek izbire kapetana za Davis Cup sledeč:
Predsednik Teniške zveze Slovenije g.Marko Umberger poda predlog kandidatov Strokovnemu Svetu
TZS. Le ta kandidatu-om za kapetana Davis Cup ekipe izda pozitivno ali negativno mnenje. Kapetana
nato po izdaji pozitivnega mnenja s strani SS TZS potrdi UO TZS na svoji seji.
Do pričetka seje Strokovnega sveta TZS nam predsednik TZS ni podal predloga za kandidata kapetana
Davis Cup ekipe.
O tej točki ni bilo razprave.

Ad. 5) Predlog spremembe pravilnika TZS o rangiranju.
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.5.:
» Pravilnik o rangiranju se spremeni v obliko, kot jo poznajo Nemčija, Avstrija, Italija…,kjer vsak
tekmovalec dobi določeno JAKOST. Tako imamo enotno lestvico, ki je primerljiva tudi med kategorijami.
Tekmovalci tako ne bi več dobivali točk za uvrstitev na turnirjih ampak le za medsebojne dvoboje.
Predlagamo tudi ukinitev lestvice do 12.let.«

ZA

5,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Obrazložitev:
Strokovni svet TS želi s tem predlogom doseči:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Da se zmanjša prezgodnje usmerjanje v rezultat.
Da se bolj usmerjeno dela v smeri izboljšanja vseh ostalih segmentov mladega teniškega igralca
(tehnika, motorika,…)
Povečati širino v najmlajših kategorijah, posledično ne bodo vedno isti finalisti turnirjev.
Zmanjšati pritisk staršev na otroke , ki divjajo iz turnirja na turnir.
Tekmovalci ne bodo igrali bolani ali poškodovani samo za to, da dobijo točke na turnirju.
Tudi Tenniseurope ne pozna lestvice do 12.let

Ad. 6) Razno
Sekretar TS Žiga Ham obvesti Strokovni svet o novem pravilu s strani ITF in novem sprejetem zakonu o
športu. V letu 2018 bodo morali imeti trenerji reprezentančnih ekip ustrezno izobrazbo ali usposobljenost
( najmanj trener C ali po novem zakonu usposobljenost 1) in istočasno ne bodo smeli biti mlajši od 24.
let.
Pozivamo izvajalca programov usposobljenosti g.Aleša Filipčiča, da čimprej razpiše program C oziroma
program za trenerja usposobljenosti 1.
Koordinator za meritve seznani člane Strokovnega sveta z izvedbo vsakoletnih meritev motoričnih
sposobnosti in antropometričnih lastnosti. Izvedba meritev je potekala v skladu s pričakovanji. Meritev, se
je udeležilo 106 tekmovalcev. Ocena stroškov meritev za TZS znaša okoli 6000 eur!

Seja je zaključila z delom ob 13:30. Sejo je sklical in ji predsedoval predsednik Strokovnega sveta TS
Marko Por.

Kranj 18.10.2017

Zapisnik zapisal:
Marko Por, predsednik SS TS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl, podpredsednik SS TS

