Tenis Slovenija (ustavno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani. Združuje
mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter ohranja odlične
odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških dogodkov (vključno
s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji.

TENIS SLOVENIJA
SODNIŠKA ORGANIZACIJA
Šmartinska 152

Ljubljana, 2. oktober 2019

1000 Ljubljana

ZADEVA:

ZAPISNIK IZREDNEGA SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE
ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 2. 10. 2019
Sestanek se je odvijal na Kajakaški ulici 26 v Tacnu, od 18:30 dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Ana Pipan, Iva Sodnik, Ana Štih
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 5. 6. 2019
Poročila vrhovnih sodnikov
Komunikacija s pisarno TS in TRK
ATP Challenger Portorož
Obnovitveni seminar za vrhovne sodnike
Seminar za vrhovne ligaške in vrhovne sodnike
Zaključna prireditev TS
Razno

1.) Potrditev dnevnega reda
IO SO potrjuje dnevni red.
2.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 5. 6. 2019
IO SO potrjuje zapisnik sestanka IO SO z dne 5. 6. 2019.

3.) Poročila vrhovnih sodnikov
IO SO poziva vse vrhovne sodnike, da po zaključenem turnirju izpolnijo poročilo vrhovnega sodnika.
V kolikor poročilo ne bo izpolnjeno v roku 48 ur po zaključenem turnirju, bo sodnik nemudoma
prijavljen disciplinski komisiji SO ter obravnavan z njihove strani.
4.) Komunikacija s pisarno TS in TRK
IO SO želi, da se vse koledarje, dokumente, pravilnike, spremembe itd., ki se tičejo sodnikov, pošilja
tudi predsedniku ter sekretarju SO, Blažu Anžetu Pipanu oz. vsem članom IO SO. Le tako lahko
zagotovimo pravočasno delegiranje sodnikov na tekmovanja ter izboljšamo kvaliteto sojenja. IO SO
nikakor ne želi, da se ponovi zgodba z letošnjega ligaškega tekmovanja, ko na kraj dogodka ni bilo
sodnika, saj SO o kraju in datumu tekmovanja ni bila obveščena.
5.) ATP Challenger Portorož
SO je bila letos zelo zadovoljna s pogoji za sodnike na ATP Challengerju v Portorožu, saj je vse potekalo
tako kot se za takšen nivo tekmovanja spodobi. V prihodnje si želimo povečanja števila linijskih
sodnikov, saj bi s tem zagotovili še boljšo kvaliteto sojenja.
6.) Obnovitveni seminar za vrhovne sodnike
Obnovitveni seminar za vrhovne sodnike bo izveden do začetka poletne sezone 2020. Obvezen bo za
vse vrhovne sodnike in bo tudi pogoj za nadaljnje delegacije. Izveden bo v dveh terminih.
7.) Seminar za vrhovne ligaške in vrhovne sodnike
Seminar za vrhovne ligaške sodnike bo izveden 9. 11. 2019 v Ljubljani. Cena seminarja je 50€. Vsi
glavni sodniki bodo v naslednjih dneh prejeli vabilo na seminar.
Seminar za vrhovne sodnike pa bo izveden po seminarju za vrhovne ligaške sodnike in sicer v mesecu
januarju. Seminar bo izveden v dveh zaporednih vikendih. Cena seminarja je 100€. Datum seminarja
bo določen po objavi koledarja za zimsko sezono.
8.) Zaključna prireditev TS
IO SO predlaga, da se na zaključni prireditvi TS podeli nagradi sedaj bivšima sodnikoma Anji Vreg ter
Mihi Šmucu.
Anja Vreg se je v letošnjem letu poslovila od sojenja kot najvišje rangirana sodnica v zgodovini SO
TZS. Prav tako se je od sojenja poslovil tudi dolgoletni član SO Miha Šmuc, vrhovni sodnik prvega
ranga, nekdanji predsednik in sekretar SO.

IO SO se v imenu celotne SO obema zahvaljuje za dolgoletno udejstvovanje v SO, za širjenje
prepoznavnosti SO TZS, korektno sojenje ter za vse izkušnje, ki sta jih delila s člani SO TZS.
9.) Razno
SO bo v mesecu decembru zopet izvedla tradicionalno druženje članov SO. Organizacija dogodka je
zopet prepuščena članicama Ani Pipan in Ani Štih.

Sestanek je bil zaključen ob 19:40.
Zapisala: Ana Štih
Ljubljana, 2. 10. 2019

