ZAPISNIK
10. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 17.10. 2017, ob 10.00 uri

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

1. Potrditev zapisnika 9. seje TRK TZS
2. Registracija ligaških rezultatov 2017
3. Priprava novega pravilnika TRK – kriteriji za izbiro organizatorjev
4. Izbor in potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja zima 2017/2018
5. Dopolnitev tekmovalnega in ligaškega pravilnika
6. Razno
Točka 1:

Potrditev zapisnika 9. redne seje TRK TZS

Člani TRK so sklep št. 62, ki se nanaša na opravljanje žrebov ligaških tekmovanj v sezoni 2018
dopolnili s tem, da morajo biti vsi žrebi opravljeni in objavljeni do 15. aprila, razen lige do 18 let, za
katero mora biti žreb opravljen do 31.3.2018.
Pri tej točki so razpravljali tudi o predlogu, da se prijave za ligaško tekmovanje opravljajo on-line.
Pisarna TS bo preverila tehnične pogoje izvedbe te možnosti pri podjetju Qualitas. Končni datum
prijav za ligaška tekmovanja se objavi v razpisu in ligaškem pravilniku za leto 2018.

Točka 2:

Registracija ligaških rezultatov 2017

Člani TRK so obravnavali rezultate ligaških tekmovanj in prekrške, katerih zbir je na podlagi zapisnikov
sodnikov pripravila pisarna TS. Prisotni so posebej izpostavili srečanje TK Terme Ptuj in ŽTK Maribor v
ligi deklic do 14 let, kjer je sodnik kljub neodigranemu srečanju vpisal izmišljen rezultat, zaradi česar
ga je SO TS kaznovala s sedmimi meseci prepovedi sojenja, domača ekipa TK Ptuj, ki ni bila popolna
se denarno kaznuje skladno z določbami Ligaškega pravilnika. TRK predstavnika klubov poziva, da na
nesprejemljivo ravnanje resno opozorita tudi kapetana obeh ekip. Prav tako je bil izpostavljen
neresen pristop k ligaškemu tekmovanju TK Branik Maribor, ki je en nastop odpovedal, nekaj tekem
pa njihove ekipe niso odigrale.
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SKLEP št. 72: Zaradi ugotovljenih nepravilnosti in kršitev določb tekmovalnega in ligaškega pravilnika
se kaznujejo naslednje ekipe:
-

Zaradi nepravilnih prijav ekip se disciplinskemu sodniku prijavi TK Radovljica (liga 14 dečki);

-

Zaradi nepopolnih ekip na ligaških tekmah oz. neodigranih tekem se kaznujejo ekipe TK
Terme Ptuj (liga 14 deklice), TK Portovald (liga do 14 let deklice), TK Branik (1. ženska članska
liga, liga do 18 let in liga do 12 let), TK Radovljica (2. moška članska liga), TK Galtena (play
out), TK Jaki (liga do 12 let);

-

Zaradi neenotnih majic na predstavitvi se kaznujeta TK Koper (1. moška liga) in TK Branik
(liga do 12 let)

Ostali rezultati in uvrstitve ekip se potrdijo.
Kazni predpisane z ligaškim pravilnikom izvrši pisarna TS in disciplinski sodnik.
Točka 3:

Priprava novega pravilnika o kriterijih za dodelitev turnirjev

Člani TRK so obravnavali predlog pravilnika oz. kriterije za dodelitev turnirjev organizatorjem. V
predlogu so bile poleg minimalnih pogojev navedene tudi točke za izpolnjevanje dodatnih kriterijev,
ki bi objektivizirale in s tem olajšale odločitve članov TRK. Do poletnega razpisa se bodo kriteriji
natančneje določili in ovrednotili.
Točka 4:

Izbor in potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja zima 2017/2018

Pred začetkom izbora organizatorjev turnirjev za zimsko sezono 2017/2018 so se člani TRK poenotili,
da
1. Klub, ki do obravnave oz. izbora organizatorjev turnirjev s strani TRK nima poravnanih obveznosti
do TS ne more dobiti organizacije turnirja. Klub, ki poravna obveznosti lahko kandidira za organizacijo
turnirjev, ki niso bili dodeljeni. O nedodeljenih turnirjih bodo vsi klubi obveščeni do 23.10.2017
2. Klubi, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev glede števila igrišč ne morejo sodelovati v izboru
tekmovanj od 12 let do članske konkurence, lahko pa sodelujejo pri dodelitvi turnirjev 8-11 let in RR
turnirjev.
3. Prijavljeni klubi, ki nimajo domicila oz. igrišč na katerih izvajajo vadbo v zimskem terminu ne
morejo kandidirati za organizacijo turnirjev, razen v primeru, če se k organizaciji turnirja ne prijavi
noben klub.
Na razpis se je prijavilo 24 klubov. Po prvem kriteriju pogojev niso izpolnjevali TK Branik Maribor, ŠTK
Velenje in Max tenis klub Ljubljana, po drugem kriteriju TK Radovljica, TK As Litija in TK Nova Gorica,
po tretjem kriteriju pa TK Slovan Ljubljana. TRK je turnirje razdelila regijsko in po podobni kvoti, glede
na prijave.
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Ker ni nihče kandidiral ali klubi, ki so kandidirali niso izpolnjevali pogojev, niso bili razporejeni
naslednji turnirji:
1. OP 18 M,Ž 2. – 4. december 2017
2. OP 16 M,Ž (A in B) 27. – 30. december 2017
3. ČLANI M,Ž 27. – 29. januar 2018
4. ČLANI M,Ž 17. – 19. marec 2018
Za organizacijo turnirjev lahko ponovno kandidirajo vsi klubi, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za
organizacijo turnirjev. Pisarna TS o tem do 23.10.2017 obvesti vse klube in določi rok za prijave.

Točka 5:

Dopolnitev tekmovalnega in ligaškega pravilnika

Točka je prestavljena na naslednjo sejo.
Točka 6:

Razno

Obravnavali smo spremembe Zakona o športu in soglasno ugotovili, da je potrebno spremeniti
določbe glede odškodnin klubom in jih uskladiti z Zakonom o športu. Po posvetu z Ministrstvom za
ZIZŠ je jasno, da se določbe Registracijskega pravilnika v delu, ki ni usklajen z Zakonom o Športu ne
morejo uporabljati in jih je treba ustrezno prilagoditi, medtem ko v preostalem delu pravilnik velja.
SKLEP št. 73: Registracijski pravilnik, ki govori o odškodninah se ustrezno spremeni in popravljen
objavi. V jesenskem prestopno-registracijskem roku se glede odškodnin upošteva 34. člen Zakona o
športu.
Jiri Volt je dal v razpravo pobudo, da se ponovno dovoli združevanje ekip v ligaških tekmovanjih, saj
imajo manjši klubi težave in zaradi premajhnega števila igralcev ne morejo nastopati v ligah. Člani
TRK so se strinjali, da velja o ponovnem združevanju ekip razmišljati v starostni kategoriji do 12 let.
Pobudo bodo ponovno obravnavali na naslednji seji in določili kriterije oz. pogoje pod katerimi bi bilo
združevanje ekip dovoljeno.
TRK je razpravljala o pritožbi Tare Gorinšek, ki zaradi nastopa na turnirju v Črni Gori ni imela pravice
nastopa na mastersu. Ugotovljeno je bilo, da je pravilnik v tem delu dovolj jasen in da je bila
odločitev TRK, zaradi nastopa igralke na drugem turnirju v istem tednu, pravilna.
SKLEP št. 74: TRK je sklenila, da se v prihodnji sezoni na zaključni turnir – masters uvrsti najboljših
enajst igralcev in igralk uvrščenih na lestvici TS v posamezni kategoriji ob koncu sezone, eno vabilo pa
lahko podeli kapetan mladinskih reprezentanc v kategorijah 12 – 18 let ter kapetana moške in ženske
članske reprezentance. Če vabilo ostane neizkoriščeno, ker zanj ni potrebe, se na zaključni turnir
uvrsti dvanajsto uvrščeni igralec na lestvici TS.
Pisarna TS je člane TRK seznanila s številnimi pripombami glede organizacije turnirja 8-11 let v TC
Ljubljana in na pripombe na tisti del mastersa, ki se je v soboto 7. oktobra 2017 odvijal v Šmarjeških
toplicah. V razpravi so se člani strinjali, da morajo biti turnirji organizirani na ustreznem nivoju in da
mora sodnik v soglasju s TRK, v primeru neustreznih pogojev turnir odpovedati, če se je ta že začel,
pa mora organizator tekmovalcem vrniti prijavnino. Pripombe se upoštevajo pri naslednjem
dodeljevanju turnirjev.
Pisarna TS je izpostavila tudi problem nekaterih sodnikov, ki še vedno ne opravljajo dela korektno
(neizpolnjevanje zapisnikov, nedosledno izpolnjevanje zapisnikov ligaških tekem, nedosledno
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upoštevanje pravil o uporabi uradne žoge na turnirjih). TRK poziva sodniško organizacijo, da te
zadeve s svojimi člani ponovno obravnava in uredi.
Zaradi pritožb staršev glede sodnikov na turnirjih 8-11 let, ki iz različnih razlogov niso ustrezni za
opravljanje teh nalog je TRK sprejel
SKLEP št. 75: Na turnirjih v starostnih kategorijah 8-11 let morajo biti sodniki starejši od 14 let. TRK
tudi priporoča organizatorjem, da vrhovnemu sodniku dodelijo dva sodnika z licenco, ki mu
pomagata voditi tekmovanje.

Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.
V Ljubljani, 18.10.2017
Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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