PREDLOG KLASIFIKACIJE TENIŠKIH KLUBOV, ČLANOV TENIS SLOVENIJE
Tenis Slovenija (TS) želi predstaviti idejo, povzeto po vzoru krovne organizacije ITF in razvitejših
mednarodnih zvez, ki s klasifikacijo klubov v tri razrede določa jasne kriterije, pravice ter ostale koristi
klubov – članov TS. Cilj je praksa sistema iz tujine - večja razumljivost in transparentnost dodeljevanja
tekmovanj pod okriljem panožne zveze in ostalih pripadajočih pravic ter koristi, kakor tudi objektivnejša
regulacija cen članarin teniških klubov različnih velikosti in obsegov njihovega delovanja. Kriteriji znotraj
razredov morajo biti nastavljeni stimulativno v smeri samoiniciativne želje po uvrstitvi v čim višji razred in
s tem k spodbujanju čim višjega članstva tekmovalcev, rekreativcev in števila ligaških ekip.
Kriteriji bodo s strani pisarne TS spremljani in analizirani ter v skladu z dogovorom strokovnih komisij,
vsaj v začetku, primerno korigirani vsake dve leti. Trenutno in predvideno razmerje klubov v razredih je:
1. razred 10 – 15 TK, 2. razred 30 – 50 TK, 3. razred 20 – 40 TK.
Predlog je, da bodo vsi TK člani TS prejeli lično izdelano kovinsko tablico z logom tenis Slovenije, ki jo
bodo lahko izpostavili na vidnem mestu in s tem izkazali svoj razred. Razmisliti je potrebno ali s tem
pridobimo ali pa bo povzročeno zgolj ljubosumje zaradi »razrednih razlik«. OKS je recimo enako naredil
za potrebe PANOŽNIH ŠPORTNIH CENTROV.
Zadnja regulacija članarin TK je bila na seji UO TZS l.2004, pri čemer so cene na domačem trgu v zadnjih
14. letih zrasle za 21% (vir: Statistični urad RS). V vsem tem času je servis klubom s strani TZS močno
narasel, saj je v letih od 2010 do 2015 TZS investirala ter klubom omogočila aplikacije kot so on-line
registracije klubov in svojih članov, on-line prijave na teniška tekmovanja, on-line vnos podatkov za
sodnike, avtomatični izračun lestvic, spletni portal vse našteto v skupni vrednosti 62.000€. Poleg tega je
redni strošek za vzdrževanje sistema (Qualitas) in skrbništvo nad IT sistemom, upravljanje spletne strani,
vnos, kontrola in obdelava podatkov (Matevžič) 1.765 € na mesec oz. 21.176 €/leto. Cene članarin
organizacij ITF (13.820 €) in TE (7.800 €), ki jih plača TZS in na podlagi katerih TK lahko organizirajo 14
mednarodnih turnirjev, so se v zadnjih 14 letih povišale za 22%.
Na drugi strani Tenis Slovenija s strani države za lastno delovanje prejme zgolj 17.300 € dotacij, z naslova
registracij članov 39.705 €, članarin klubov 21.874 €, kotizacij za org. tekmovanj 8.681 € in ligaških
tekmovanj 11.870 €, kar je skupaj le 99.430 €. Za nemoteno poslovanje TS je to odločno premalo saj
proračun znaša 700.000 €. Zato menimo, da je predlagano zvišanje članarin upravičeno.
O predlogu klasifikacije želimo na naslednji 12. seji TRK prediskutirati in ga na 8. seji UO, dne 14.2.18
sprejeti. V veljavo bi stopil v jesenskem prestopno-registracijskem roku.
________________________________________
Predlagani razredi:
1. RAZRED - Članarina 450 € (glej spodaj - TK prejme karton uradnih žog v vrednosti 150 € kar pomeni
zvišanje zneska članarine za 50 €)

Pogoji:
-

Minimalno št. zunanjih teniških igrišč 6,

-

Minimalno št. pokritih teniških igrišč 3,
Infrastruktura kluba - gostinska ponudba (hrana in pijača), ločene garderobe s tuši, WI-FI,
(samostojna) pisarna za vrhovnega sodnika, urejen parkirni prostor,
Minimalno št. sodelujočih ekip v ligaškem sistemu 2,
Minimalno št. registriranih tekmovalcev pri Tenis Sloveniji 45,
Minimalno št. registriranih rekreativcev in veteranov pri Tenis Sloveniji 15,
Minimalno št. registriranih trenerjev pri Trenerski organizaciji Tenis Slovenije 2,
Minimalna usposobljenost trenerskega kadra: 2 trenerja s C izobrazbo,
Minimalno št. reprezentantov/-k (mladinskih ali članskih) 1,
Minimalna uvrstitev na jakostni klubski lestvici Tenis Slovenije 25. mesto,
Piramidni program teniškega delovanja kluba (tekmovalci v min. štirih kategorijah),
Zgodovina kluba in izkušnje z organizacijo večjih tekmovanj,
(bonus) Doprinos finančnih sredstev Tenis Sloveniji

Pravice in koristi:
-

Možnost prijav tekmovalcev/-k na tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije,
Možnost sodelovanja v ligaškem prvenstvu Tenis Slovenije,
Možnost sodelovanja klubov pri vseh aktivnostih Tenis Slovenije (Igrajmo tenis, Olimpijski
festival, Zaključna prireditev, …),
Možnost prijave za izvedbo mednarodnih srečanj Davis cup in Federations cup,
Možnost prijave za izvedbo mednarodnih tekmovanj Tenis Europe (U12 – U16), ITF juniors
(U18), ITF Futures, ITF Seniors, ATP Challenger,
Možnost prijave za izvedbo tekmovanj 8 do 11 let, round-robin, finale 12, finale A, B 14, U16,
U18, člani, državna prvenstva, rekreativno-veteranska tekmovanja in Pro Am,
Možnost prijave za izvedbo zaključnih tekmovanj Masters od 12 do 14 let, 8-11 ter člani in Play
off ligaških tekmovanj,
Prejem pokalov s strani Tenis Slovenije za 1. do 3.-4. mesto za izvedbo zimskih in letnih
državnih prvenstev,
Prejem pokalov s strani Tenis Slovenije za sponzorirano kategorijo (primer ZALA U16),
30 pločevink uradnih teniških žog Tenis Slovenije,
Prednost pri izbiri kandidata za člana Tekmovalno – registracijske komisije,
Prednost pri razpisih Fundacije za šport (prioritetna lista za gradnjo in obnovo športnih
objektov),
Prednost pri razpisih Ministrstva za šport (financiranje panožnih športnih šol),
Prednost pri razpisih Olimpijskega komiteja Slovenije (razvoj kadrov v športu),
Neomejeno obveščanje in vabila na vse dogodke Tenis Slovenije,
VIP vabilo na ATP Challeneger Slovenia open in Zaključno prireditev Tenis Slovenije za 4
osebe,
Brezplačne vstopnice za ATP Challenger Slovenija open, na domačih tleh Davis cup, Fed cup
za vsak dan tekmovanja 30,
Dva volilna glasova na skupščini Tenis Slovenije,
(bonus) Doprinos finančnih sredstev Tenis Sloveniji.

2.

RAZRED - članarina 350 € (povišanje zneska članarine za 100€)

Pogoji:
-

Minimalno št. zunanjih teniških igrišč 4,
Infrastruktura kluba - gostinska ponudba (hrana in pijača), ločene garderobe s tuši, WI-FI,
pisarna za vrhovnega sodnika, urejen parkirni prostor,
Minimalno št. sodelujočih ekip v ligaškem sistemu 1,
Minimalno št. registriranih tekmovalcev pri Tenis Sloveniji 20,
Minimalno št. registriranih rekreativcev in veteranov pri Tenis Sloveniji 10,
Minimalno št. registriranih trenerjev pri Trenerski organizaciji Tenis Sloveniji 1,
Minimalna usposobljenost trenerskega kadra 1trener s C izobrazbo,
Minimalno št. reprezentantov/-k 0,
Minimalna uvrstitev na jakostni klubski lestvici Tenis Slovenije 70. mesto,
Zgodovina kluba in izkušnje z organizacijo večjih tekmovanj.

Pravice in koristi:
-

Možnost prijav tekmovalcev/-k na tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije,
Možnost sodelovanja v ligaškem prvenstvu Tenis Slovenije,
Možnost sodelovanja klubov pri vseh aktivnostih Tenis Slovenije (Igrajmo tenis, Olimpijski
festival, Zaključna prireditev, …),
Možnost prijave za izvedbo mednarodnih srečanj Davis cup in Federations cup,
Možnost prijave za izvedbo mednarodnih tekmovanj Tenis Europe (U12 – U16), ITF juniors
(U18), ITF Futures, ITF Seniors, ATP Challenger,
Možnost prijave za izvedbo tekmovanj 8 do 11 let, round-robin, finale 12, finale A, B 14, U16,
U18, člani, državna prvenstva, rekreativno-veteranska tekmovanja in Pro Am,
Možnost prijave za izvedbo zaključnih tekmovanj Masters od 12 do 14 let, 8-11 ter člani in Play
off ligaških tekmovanj,
Prejem pokalov s strani Tenis Slovenije za sponzorirano kategorijo (primer ZALA U16),
30 pločevink uradnih teniških žog Tenis Slovenije,
Neomejeno obveščanje in vabila na vse dogodke Tenis Slovenije,
Prednost pri izbiri kandidata za člana Tekmovalno – registracijske komisije,
Prednost pri razpisih Fundacije za šport (prioritetna lista za gradnjo in obnovo športnih
objektov),
Prednost pri razpisih Ministrstva za šport (financiranje panožnih športnih šol),
Prednost pri razpisih Olimpijskega komiteja Slovenije (razvoj kadrov v športu),
VIP vabilo na ATP Challenger Slovenia open in Zaključno prireditev Tenis Slovenije za 2 osebi,
Brezplačne vstopnice za ATP Challenger Slovenija open, na domačih tleh Davis cup, Fed cup
za vsak dan tekmovanja 20,
En volilni glas na skupščini Tenis Slovenije,

Opomba: v primeru zakupa dodatnih teniških igrišč za potrebe izvedbe tekmovanja se klubu razred
lahko prilagodi.

3. RAZRED – članarina 300 € (povišanje zneska članarine za 50€)
Pogoji:
-

Infrastruktura kluba - ločene garderobe s tuši
Minimalno št. teniških igrišč 2
Minimalno št. registriranih članov pri Tenis Sloveniji v katerikoli kategoriji 5,

Pravice in koristi:
-

-

Možnost prijav tekmovalcev/-k na tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije,
Možnost sodelovanja v ligaškem prvenstvu Tenis Slovenije,
Možnost sodelovanja na Mastersu klubskih ligaških tekmovanj,
Možnost sodelovanja klubov pri vseh aktivnostih Tenis Slovenije (Igrajmo tenis, Olimpijski
festival, Zaključna prireditev, …),
Možnost prijave za izvedbo mednarodnih tekmovanj ITF Futures in ITF Seniors,
Možnost prijave za izvedbo rekreativno-veteranskih tekmovanj Tenis Slovenije,
V poletni sezoni - obveščanje, vabila na dogodke in možnost sodelovanja članov pri vseh
aktivnostih Tenis Slovenije (Igrajmo tenis, ATP Challenger, Davis cup, Fed cup, Olimpijski
festival, Zaključna prireditev),
VIP vabilo na ATP Challeneger Slovenia open in Zaključno prireditev Tenis Slovenije za dve
osebi,
Brezplačne vstopnice za ATP Challenger Slovenija open, na domačih tleh Davis cup, Fed cup
za vsak dan tekmovanja 10,
En volilni glas na skupščini Tenis Slovenije.

Opomba: v primeru zakupa dodatnih teniških igrišč za potrebe izvedbe tekmovanja se razred klubu
prilagodi.

Teniški pozdrav.

Ljubljana, 10. januar 2018

Marko Umberger
Predsednik Tenis Slovenije

