ZAPISNIK
1. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 14. 2. 2019, ob 10.00 uri

Prisotni člani TRK :
Prisotni vabljeni:

Primož Starc, Anja Regent, Bojan Matevžič, Ervin Hafner, Matjaž Plejič,
Aleš Šporn, Luka Hazdovac, Matej Pavlič
Marko Por, Gregor Krušič, Lovro Prešiček

Dnevni red:
1)
2)
3)
4)

Potrditev zapisnika 13. seje TRK TZS
Izbor in potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja poletje 2019
Dopolnitve pravilnikov za leto 2019
Pripombe, mnenja, predlogi ...

Predsednik TRK Primož Starc je navzoče pozdravil na prvi redni seji TRK v novi sestavi in
predlagal dnevni red seje. Predlog dnevnega reda je bil sprejet.

Točka 1: Potrditev zapisnika 13. redne seje TRK TZS
Predsednik TRK je povzel vsebino zapisnika in pregledal realizacijo sklepov. Na zapisnik ni
bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.

Točka 2: Izbor in potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja poletje 2019
Predsednik TRK je predstavil okvirni koledar za poletno sezono 2019 in seznam klubov, ki so
kandidirali za organizacijo posameznega turnirja. Na podlagi kriterijev določenih v pravilniku
in ostalih dejavnikov kot so kakovost organizacije in izvedbe turnirjev v preteklosti,
uspešnost teniških klubov, število igralcev v klubih, njihove uvrstitve na lestvicah TZS, število
ligaških ekip v ligaških tekmovanjih, geografska porazdeljenost turnirjev ... so člani soglasno
potrdili razdelitev turnirjev. Posebno pozornost so namenili dodelitvi državnih prvenstev in
se strinjali, da se državna prvenstva dodelijo najuspešnejšim klubom z ustrezno
infrastrukturo in z ustrezno regijsko porazdelitvijo. Ker še vedno ni znan dokončen termin
ATP Challengerja Zavarovalnica Sava Slovenia open 2019 v Portorožu in lahko glede na
sprejet koledar domačih tekmovanj pride do manjših sprememb, se z objavo koledarja
počaka do dokončne odločitve organizatorja, a najdlje do 1. marca 2019.
SKLEP ŠT. 1: Člani TRK potrjujejo izbrane organizatorje za izvedbo tekmovalnega koledarja
poletje 2019.
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SKLEP ŠT. 2: Direktor TS Gregor Krušič odločitev o terminu izvedbe ATP Challengerja z
ostalimi odločevalci sprejme najkasneje do konca februarja in o tem obvesti predsednika
TRK. Ta opravi morebitne potrebne spremembe koledarja poletje 2019. Pisarna TS pripravi
čistopis najkasneje do 4. marca 2019, ko se ga v obliki preglednice objavi na spletni strani TS ,
v ustrezni excelovi datoteki pa se ga pošlje podjetju Qualitas za umestitev koledarja v
aplikacijo za izvedbo tekmovanj.

Točka 3: Dopolnitve pravilnikov za leto 2019
SKLEP ŠT. 3: Pravilniki za leto 2019 se ustrezno dopolnijo s sprejetimi spremembami na
današnji seji TRK, ki so navedene v nadaljevanju. Ligaški in Tekmovalni pravilnik dopolni Anja
Regent, Pravilnik o rangiranju dopolni Bojan Matevžič.

Točka 4: Pripombe, mnenja, predlogi:
V zvezi končnega datuma poimenskih prijav za ligaška tekmovanja v sezoni 2019 je bil
sprejet naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 4: TRK je za zadnji dan, ko klubi še lahko pošljejo poimenske sezname ekip določil
naslednje datume:
Liga do 18 let – zadnji dan poimenskih prijav je nedelja 17. 3. 2019.
Druga moška liga, liga do 12 let in veteranska liga – zadnji dan poimenskih prijav je prva
nedelja v aprilu, 7. 4. 2019.
Prva ženska in prva moška liga ter liga do 14 let – zadnji dan poimenskih prijav je prva
nedelja v avgustu, 4. 8. 2019.
Po teh datumih poimenskih prijav ni mogoče več spreminjati ali dopolnjevati.
Aleš Šporn je podal predlog za združitev ekip ŠD Šporn in TA Cokan v ligi do 12 let.
SKLEP ŠT.5: Predlogu za združitev ekip se ugodi.
Predsednik TRK je prisotne seznanil, da je bila pri izračunavanju točk jakostne lestvice
ugotovljena sistemska napaka, ki se je nanašala na upoštevanje števila točk osvojenih na OP
v konkurenci dvojic. Pri preverjanju je bilo ugotovljeno, da je napako storil programer, ki je
pri članih in članicah zapisal pravilno formulo za izračun, pri ostalih kategorijah pa ne.
Napaka je bila odpravljena in točke pravilno pripisane na lestvici, ki je stopila v veljavo 1.
februarja.
Člani TRK so razpravljali o pripombah na račun izdelave algoritma za žrebe na turnirjih.
Ugotavljajo namreč, da se nekateri pari na turnirjih preveč evidentno ponavljajo. V tej zvezi
bo Matjaž Plejič s simulacijo žrebov preveril navedbe, na problem pa pisarna TZS pisno
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opozori tudi izdelovalca programa Qualitas.

SKLEP ŠT. 6: Član TRK Matjaž Plejič s simulacijo žrebov preveri navedbe o ponavljajočih se
parih v žrebnih listah.
SKLEP ŠT. 7: Pisarna TS na problem opozori podjetje Qualitas in mu naloži, da pripombe
preveri in algoritem ustrezno popravi.
Aleš Šporn je predlagal, da bi se žrebi turnirjev opravili in objavili že v sredo za turnirje, ki se
začnejo v petek. V razpravi so bili ocenjeni različni vidiki prestavitve izdelave žrebov, na
koncu pa so se člani TRK poenotili, da se vsi žrebi opravijo in objavijo v enakih dneh kot
doslej, le da se ura premakne in se žrebi opravijo in objavijo najkasneje do 10. namesto do
17. ure. Najkasneje eno uro po opravljenem žrebu se objavi tudi razpored igranja.
SKLEP ŠT. 8: Sodniki žrebe opravijo v enakih dneh kot doslej do 10. ure, ko jih tudi objavijo.
Najkasneje eno uro po opravljenih žrebih objavijo razpored igranja za prvi dan.
Matjaž Plejič je v razpravo dal predlog o možnosti registracije in točkovanja za lestvico TZS
vseh igralce v klubih, tudi tistih, ki nastopajo samo na regijskih turnirjih (satelitih) in ne samo
na turnirjih iz koledarja TZS. Ti turnirji bi se sicer točkovali po drugačnem točkovnem
sistemu, na lestvici TZS pa bi se prikazovali ločeno oz. v nadaljevanju obstoječe lestvice. Člani
TRK so se strinjali, da je predlog zanimiv za širšo razpravo.
SKLEP ŠT. 9: Matjaž Plejič predlog dodatno razdela in k sodelovanju oz. pripravi celovite
rešitve pritegne predstavnike zainteresiranih klubov. Predlog pripravljene rešitve se
obravnava na eni prihodnjih sej TRK.
Predsednik TRK je predstavil predlog pisarne za dvig kvalitete organiziranja turnirjev.
SKLEP ŠT. 10: Člani TRK se strinjajo s spodaj navedenimi predlogi pisarne in jih potrjujejo:
 organizator tekmovanja mora imeti v času tekmovanja fiksno ali mobilno tablo za
rezultate in urnik tekmovanja, na katero mora vrhovni sodnik redno in urejeno
zapisovati tekoče rezultate in urnik tekem;
 na igriščih, kjer so tekme s sodniki morajo biti sodniški stoli. Sodniki ne smejo stati ob
mreži ali na lestvi;
 na DP se zagotovijo praktične nagrade ali darilni boni v vrednosti 40, 30 in 25 € za
tekmovalce uvrščene na 1., 2. ter 3. in 4. mesto; TRK poziva k podobnemu
nagrajevanju tudi na tekmovanjih OP;
 na OP je pri podelitvi dvojic za 1. in 2. mesto (prav tako) obvezna predaja enakih
pokalov kot za tekmovanje posameznikov;
 organizator tekmovanja mora imeti na vidnem mestu izpostavljen »Fair play« plakat.
Le tega lahko na poziv prejme brezplačno s strani sekretariata (pisarne) TS;
 organizator tekmovanja mora izvesti protokolarno podelitev nagrad. Standard za
slednje je: podelitev vodi vrhovni sodnik, organizator je pri podelitvi obvezno
prisoten, svečana podelitev pokalov in nagrad, ozadje za podelitev. Organizator
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zagotovi fotografiranje prejemnikov priznanj in fotografije takoj po opravljeni
podelitvi oz. zaključku turnirja pošlje na naslove upravljalca spletne strani
bojan.matevzic@siol.net in FB gasper.bolhar@tenis-slovenija.si ter na info@tenisslovenija.si. S tem bomo pri TS lahko še povečali popularnost tekmovanj,
prepoznavnost klubov in tekmovalcev. Ozadje za podelitve lahko organizator pridobi
na poziv sekretariata (pisarne) TS;
na državnih prvenstvih se neposredno po zaključku podelitve priznanj zmagovalcem
tekmovanja, predvaja slovenska himna;
organizator mora zagotoviti ustrezne pokale saj se ponekod pojavlja, da so pokali nereprezentativni. Predlagana višina pokalov je od 25cm navzgor;
s pričetkom poletne sezone vsem organizatorjem priporočamo uporabo števcev
rezultata (scoreboard) na vseh igriščih. Od začetka zimske sezone 2019/2020 bodo
števci rezultatov obvezni. Pisarna TS bo zbrala najugodnejše ponudbe, ki jih bo
posredovala klubom;
sodniki so dolžni v on-line turnirskem sistemu dosledno in korektno izpolnjevati
poročilo sodnika. Pisarna TS bo v prvem tednu meseca pripravila pregled ugotovitev,
ki so navedene v poročilih sodnikov in z njimi seznanila člane TRK, člane IO SO in
disciplinskega sodnika SO;
sodniški organizaciji se predlaga vsakoletna izvedba licenčnega sodniškega seminarja.

V razpravi so člani TRK opozorili na slabo delo nekaterih sodnikov na stolih na DP do 14 let v
Medvodah, ki je povzročilo negodovanje igralcev in staršev in slabo oz. nekvalitetno delo
posameznih vrhovnih sodnikov.
Ob tem so se seznanili o incidentu na turnirju v Mariboru, ko je prišlo do negodovanja enega
izmed staršev zaradi odločitev sodnika na stolu, v nadaljevanju pa celo do fizičnega kontakta
med staršem in sodnikom.
SKLEP ŠT. 11: Člani TRK vsakršno verbalno in fizično obračunavanje z uradnimi osebami na
turnirjih ostro obsojajo, od disciplinskega sodnika pa pričakujejo, da bo take primere
najstrožje sankcioniral ter ustrezno zaščitil delo uradnih oseb na turnirjih. Organizatorje in
vrhovne sodnike člani TRK pozivajo, da bodo ukrenili vse potrebno, da do takih in podobnih
incidentov ne bo prihajalo.
TRK je obravnaval predlog pisarne za poskusno izvedbo (pilotski projekt) članskega turnirja v
Portorožu, na katerem bi najboljši igralci z nastopi začeli v četrtfinalu, glavni turnir pa bi se
izvedel v dveh dneh. Turnir bo organizirala TS in zanj zagotovila nagradni sklad v višini 2.000
€. Zmagovalec moškega turnirja bo prejel vabilo v glavni turnir ATP Challengerja
Zavarovalnica Sava Slovenia open 2019. Moški turnir bo prvega, ženski tretjega ranga,
razdelitev denarnega sklada med člane in članice pa bo organizator določil v razpisnih
pogojih za turnir, kjer bo tudi podrobno razložen sistem tekmovanja.
SKLEP ŠT. 12: V poletni sezoni se pred ATP Challengerjem poskusno izvede turnir za člane in
članice po skrajšanem modelu igranja najboljših. Razpis in pravila igranja ter razdelitev
denarnega sklada določi pisarna TS v razpisu turnirja.
Predsednik strokovnega sveta Marko Por je predlagal nov sistem igranja v 1. moški članski
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ligi. Po odigranem RR sistemu v skupinah se lahko v polfinale play offa neposredno uvrstita
zmagovalca skupin, drugo in tretjeuvrščeni ekipi križno igrata za drugi mesti v polfinalu,
zadnjeuvrščeni ekipi pa igrata za obstanek v prvi ligi. Podrobno bo sistem igranja razložen v
ligaškem pravilniku.
SKLEP ŠT. 13: Prva moška liga se v sezoni 2019 igra po novem sistemu. Ta se podrobno opiše
v ligaškem pravilniku.
Anja Regent je izpostavila uporabo pravila No let v kategorijah od 10 – 18 let, ki se tudi v
sezoni 2019 uporablja na vseh mladinskih turnirjih ITF in TE.
SKLEP ŠT. 14: Sistem igranja »No let« se uporablja na vseh turnirjih od 10 – 18 let od 1. 4.
2019 dalje. Temu ustrezno se dopolni tekmovalni pravilnik.
Bojan Matevžič je glede na spremembe, ki jih je v letošnjem letu uvedel ITF in se nanašajo na
jakostne lestvice ATP, WTA in ITF World tennis tour (ITF WTT) predlagal, da se na
mednarodni del lestvice za igralci, ki so osvojili ATP in WTA točke, uvrstijo igralci in igralke, ki
so uvrščeni na lestvico ITF WTT. V razpravi so se člani TRK poenotili glede uvrstitev na
mednarodni del lestvice TS.
SKLEP ŠT. 15: Na mednarodni del lestvice TS se uvrstijo vsi igralci in igralke, ki imajo točke
ATP in WTA, tem pa sledijo igralke in igralci, ki so na lestvici ITF World tennis tour uvrščeni
pri moških na 800. mesto ali bolje in pri ženskah na 500. mesto ali bolje.
Sprememba se vnese v Pravilnik o rangiranju in velja od 1. 4. 2019 dalje.

Seja je bila zaključena ob 15.00 uri.

Predsednik TRK
Primož Starc
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