ZAPISNIK PRVE REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki je potekala v torek 22.1.2019, v prostorih Tenis Slovenije, na naslovu Šmartinska 152, Ljubljana.

Seja se je pričela ob 9:30 uri.

Prisotni člani strokovnega sveta: Marko Por, Daniel Šantl, Andrej Kraševec, Miha Mlakar, Gregor Sok,
Grega Žemlja, Robi Cokan, David Lenar in Tomaž Berendijaš.
Odsotni člani strokovnega sveta: Marko Tkalec in Borut Urh
Na seji je bil prisoten še Gregor Krušič

Ugotovi se, da je na seji prisotno dovolj članov Strokovnega Sveta, zato lahko organ veljavno sklepa.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda;
Konstituiranje Strokovnega sveta Tenis Slovenije;
Poslovnik Strokovnega sveta Tenis Slovenije;
Strategija tekmovalnega tenisa Tenis Slovenija od leta 2019 - 2022;
Program mladinskih reprezentanc 2019;
Program mlade Fed Cup in mlade Davis Cup ekipe;
Meritve in svetovanja;
Razno.

Ad. 1) Dnevni red
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.1:
»Strokovni svet TZS sprejema naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda;
Konstituiranje Strokovnega sveta Tenis Slovenije;
Poslovnik Strokovnega sveta Tenis Slovenije;
Strategija tekmovalnega tenisa Tenis Slovenija od leta 2019 - 2022;
Program mladinskih reprezentanc 2019;
Program mlade Fed Cup in mlade Davis Cup ekipe;
Meritve in svetovanja;
Razno.«

ZA

9,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2) Konstituiranje Strokovnega sveta Tenis Slovenija.
Na skupščini Tenis Slovenije je bila sprejeta sledeča sestava Strokovnega sveta Tenis Slovenije:
Predsednik : Marko Por
Podpredsednik: Daniel Šantl
Člani: Borut Urh, Gregor Sok, Tomaž Berendijaš, Marko Tkalec, David Lenar, Robi Cokan, Grega
Žemlja
Kapetana članskih reprezentanc: Miha Mlakar in Andrej Kraševec

AD. 3) Poslovnik Strokovnega sveta Tenis Slovenija
Na Skupščini Tenis Slovenije je bilo sprejeto povečanje števila članov Strokovnega sveta, zato
je bilo potrebno prilagoditi tudi Poslovnik Strokovnega sveta Tenis Slovenija.
» Strokovni Svet TZS sprejme Poslovnik Strokovnega sveta Tenis Slovenije.«
ZA

9,

PROTI

Sklep je soglasno sprejet.

0,

VZDRŽANI

0

Ad. 4) Strategija tekmovalnega tenisa Tenis Slovenija od leta 2019 – 2022
Strokovni svet bo v naslednjih štirih letih nadaljeval in nadgradil izvajanje strategije, ki je bila
izvajana v zadnjih štirih letih. Začrtane smernice delovanja so sledeče:
-

Tenis Slovenija mora v naslednjih štirih letih povečati vlaganja v razvoj mladih
teniških igralcev. Del finančnih sredstev je potrebno začeti vlagati v najbolj
perspektivne igralce-ke v Sloveniji. Direktna finančna pomoč bo dodeljena točno
določenim igralcem, ki so po mnenju Strokovnega sveta izredno perspektivni in
imajo odlične rezultate v mednarodnem merilu. Kriterij je Top 100 ITF Juniors ali
TOP 30 Tenniseurope 14 ali medalja na EPP;

-

V mlajših kategorijah lahko s pokrivanjem večjega števila mednarodnih tekmovanj
zajamemo večje število igralcev. Le tem bi bila finančna pomoč nudena posredno
preko sofinanciranja stroškov prevoza in trenerja na mednarodna tekmovanja, v
letu 2019 brez participacije tekmovalcev;

-

Povečanje števila dni priprav v kategorijah do 12. let in do 14.let. Izvedba
večdnevnih priprav. Skupne priprave s hrvaško reprezentanco, regijsko
združevanje…

-

Potrebno bo nuditi finančno pomoč igralcem-kam od 18 do 23 leta (Mlada DC in
FED Cup ekipa) Direktna finančna pomoč vsem , ki so izpolnili enega od kriterijev v
mladinskih selekcijah, oziroma posredna finančna pomoč s pokrivanjem
mednarodnih Futures turnirjev.;

-

Sprememba načina rangiranja tekmovalcev na domačih tekmovanjih. Uvede se
rangiranje po sistemu jakosti ( ITN, UTR…)

» Strokovni Svet TZS sprejme strategijo- smernice delovanja Strokovnega sveta Tenis Slovenije za
obdobje 2019-2022.«
ZA

9,

PROTI

Sklep je soglasno sprejet.

0,

VZDRŽANI

0

Ad. 5) Program mladinskih reprezentanc 2019.
Program mladinskih reprezentanc za leto 2019 bo objavljen na spletni strani Tenis Slovenija v mesecu
februarju. Letos bo Program izjemoma objavljen tako pozno, zaradi volitev in konstituiranja Strokovnega
sveta TS. Program bo v prihodnjih letih objavljen pred pričetkom nove sezone , predvidoma v mesecu
decembru..
Bistvene spremembe Programa: V letu 2019 se ukinja participacija tekmovalcev za trenerja in prevoz na
mednarodno tekmovanje. Poveča se pokrivanje mednarodnih tekmovanj pod okriljem Tenis Slovenija.
Poveča se število dni priprav v mlajših kategorijah.
» Strokovni Svet TZS sprejme Program mladinskih reprezentanc za leto 2019.«
ZA

9,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 6) Program mlade Fed Cup in mlade Davis Cup ekipe

Prehod iz mladinskega v članski tenis je izredno težak in finančno zelo zahteven. Tenis Slovenija mora v
naslednjih štirih letih neposredno in posredno finančno podpreti naše mlade tekmovalce iz prehoda iz
mladinskega v članski tenis.
Tekmovalkama Kaji Juvan in Niki Radišič se na podlagi izpolnjenih kriterijev ( TOP 100 ITF Juniors v letu
2018) dodeli direktna finančna pomoč za nastope na mednarodnih tekmovanjih v višini 3.000 eur vsaki.
Kapetana Miha Mlakar in Andrej Kraševec naredita plan tekmovanj serije Futures , ki bodo pokriti s strani
Tenis Slovenija.
» Strokovni Svet Tenis Slovenije sprejme Program mlade Fed Cup in mlade Davis Cup ekipe za leto
2019.«
ZA

9,

PROTI

0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 7) Meritve in testiranja

Strokovni svet tenis Slovenije potrjuje Daniela Šantla kot koordinatorja za meritve in testiranja za leto
2019. Daniel Šantl opravlja vse naloge povezane z vsakoletnimi skupinskimi meritvami mladih
tekmovalcev na Fakulteti za Šport in vse naloge pri izvedbi individualnih meritev in testiranj naših
reprezentantov.
Strokovni svet poda predlog za izvedbo interpretacije skupinskih meritev in testiranj, ki bi bila priložena
rezultatom meritev. Vsak posameznik naj bi prejel interpretacijo meritev in testiranj, ki mu bo v pomoč pri
načrtovanju treninga.

Ad. 8) Razno

Člani Strokovnega sveta podajajo predlog UO TS za spremembo moškega Challenger turnirja Portorožu
v ženski WTA turnir v Portorožu.
Člani Strokovnega Sveta podpirajo prošnjo TS na OKS , da se doda v primeru Kaje Juvan izjemo pri
kategorizaciji. OKS se zaprosi za kategorizacijo mednarodni razred v primeru kaje Juvan

Seja je zaključila z delom ob 12:10. Sejo je sklical in ji predsedoval predsednik Strokovnega sveta TS
Marko Por.

Kranj 22.1.2019

Zapisnik zapisal:
Marko Por, predsednik SS TS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl, podpredsednik SS TS

