ZAPISNIK
2. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 3. 10. 2019, ob 09.30 uri

Prisotni člani TRK :
Prisotni vabljeni:

Primož Starc, Anja Regent, Bojan Matevžič, Ervin Hafner, Matjaž Plejič, Aleš
Šporn, Luka Hazdovac in Matej Pavlič.
Marko Por, Gregor Krušič in Rok Kodela.

Dnevni red:
1)
2)
3)
4)
5)

Potrditev zapisnika korespondenčne seje
Potrditev zapisnika zadnje seje TRK TS
Potrditev rezultatov teniških lig za sezono 2019
Izbor in potrditev organizatorjev predloga tekmovalnega koledarja zima 2019/2020
Pripombe, mnenja, predlogi ...,

Predsednik TRK Primož Starc je navzoče pozdravil na drugi redni seji TRK in predlagal dopolnitev
dnevnega reda s točko - Potrditev ligaških rezultatov za sezono 2019. Predlog dopolnitve dnevnega
reda je bil sprejet
Točka 1: Potrditev zapisnika korespondenčne seje TRK TS
TRK je potrdila zapisnik korespondenčne seje z dne 11.3.2019 na kateri je bila potrjena uvrstitev
turnirja TC Vintgar-Kuki v koledar turnirjev poletje 2019.
Točka 2: Potrditev zapisnika 1. redne seje TRK TS
V zvezi sklepa 6, ki se je nanašala na izdelavo simulacije žrebov in preveritve navedb o
ponavljajočih se parih v žrebih je Matjaž Plejič povedal, da je s pomočjo Boruta Dereanija opravil
nekaj simulacij, a je bilo to premalo, da bi lahko potrdil ali zanikal navedbe saj bi moral imeti na
voljo večji nabor turnirjev. Zadevo bo poskušal dokončati do naslednje seje.
V zvezi sklepa 8 je predsednik TRK opozoril, da vsi sodniki ne objavljajo žreba turnirjev do
dogovorjene ure, zato predlaga, da se sodniško organizacij pozove, naj sodnike na to opozori.
Predlog je bil sprejet, pisarna pripravi dopis in z navedeno problematiko seznani SO TS.
V zvezi sklepa 9 je Matjaž Plejič prisotne ponovno pozval, da razmislijo o možnosti registracije in
točkovanja za lestvico TS vseh igralcev v klubih, tudi tistih, ki nastopajo samo na regijskih turnirjih
(satelitih) in ne samo na turnirjih iz koledarja TS. Prisotni so se strinjali, da je predlog potrebno
obravnavati, niso pa ponudili konkretne rešitve.

V zvezi sklepa 10 so se člani TRK strinjali:
➢ da TS tudi v bodoče za B turnirje zagotovi pokale, a da so ti manjši od predpisanih za A
turnir,
➢ da pisarna zbere in klubom pošlje ponudbe za nakup semaforjev, ki so obvezni z začetkom
zimske sezone,
➢ da pisarna TS sodnike pisno seznani, da v primerih, ko v organizaciji istega kluba potekata
dva turnirja le-ti izpolnijo zapisnik samo za moški turnir, pri turnirjih 8-11 let pa za starejšo
kategorijo.
V zvezi sklepa 15 se zaradi sprememb točkovanja turnirjev ATP in WTA za uvrstitev na mednarodni
del lestvice TS ponovno upoštevajo uvrstitve igralcev na lestvici ATP na 800. mesto ali bolje in na
lestvici WTA na 500. mesto ali bolje. Uvrstitve na članskih lestvicah ITF se ne upoštevajo.
SKLEP št. 16: Bojan Matevžič popravi ustrezno določbo v pravilniku o rangiranju. Sprememba se
upošteva že pri končni lestvici za sezono 2019.
Točka 3: Potrditev rezultatov teniških lig za sezono 2019
TRK je potrdil dosežene rezultate v vseh ligaških tekmovanjih v sezoni 2019. Ob tem je ugotovil, da
tri tekme v ligi do 12 let niso bile odigrane, ekipa TC Ljubljana je po žrebu izstopila iz lige do 14 let
za deklice, ekipa TK Krka Otočec pa na eni tekmi ni imela enotnih oblačil.
SKLEP št. 17: Pisarna TS pozove kapetana ekip TK Radomlje, TK Maja Matevžič in TK Šporn, da
sporočijo razloge za odpoved organizacije tekem in z ugotovitvami seznani TRK. Ekipi TC Ljubljana
in TK Krka Otočec se kaznujeta v skladu z ligaških pravilnikom, kazni realizira pisarna.
Točka 4: Izbor in potrditev organizatorjev predloga tekmovalnega koledarja zima 2019/2020
TRK je obravnavala prispele prijave za organizacijo turnirjev v zimski sezoni 2019/2020. Za
organizacijo turnirjev je pravočasno kandidiralo 20 klubov. Vsi klubi, ki so poslali pravočasne
prijave so dobili organizacijo najmanj enega turnirja. Rok za prijave sta zamudila TK Olimpija in Z
klub, zato sta bili kandidaturi izločeni in nista bili obravnavani. Direktor TS, Gregor Krušič, potrdi,
da imajo vsi klubi, ki so kandidirali za organizacijo turnirjev, poravnane obveznosti do TS.
SKLEP št. 18: Člani TRK potrjujejo izbrane organizatorje za izvedbo tekmovalnega koledarja zima
2019/2020. Pisarna TS pripravi čistopis potrjenih organizatorjev turnirjev in ga do 8.10.2019 pošlje
v ponovni pregled članom TRK. Če ti ne bodo podali pripomb se koledar tekmovanj za zimsko
sezono 2019/2020 objavi na spletni strani TS. Pisarna po potrditvi opravi vse potrebno za
umestitev turnirjev v aplikacijo TS.

Točka 5: Pripombe, mnenja, predlogi ...,
Predsednik TRK je člane seznanil s predlogom g. Petroviča za spremembo tekmovalnega pravilnika,
ki bi dovoljeval ob dveh igralcih s statusom NK tudi ostalim mlajšim igralcem nastopanje v višji
starostni kategoriji.
Sklep št. 19: Predlog ni bil sprejet.
Matjaž Plejič je izpostavil problem poimenovanja B turnirja, ki se igra v času državnih prvenstev v
istih kategorijah, kot turnir državnega prvenstva.
Sklep št. 20: Turnirji, ki so bili doslej poimenovani kot turnirji DP B se v nadaljevanju obravnavajo
kot OP B IV ranga.
Predsednik TRK je predlagal, da se poenoti točkovanje v ligaških tekmovanjih.
Sklep št. 21: Vse lige z enakim sistemom tekmovanja se točkujejo enako. Zato se v ligaškem
pravilniku poenoti točkovanje lig, ki se igrajo po sistemu 5+2.
Predsednik TRK je predlagal, da pisarna TS opravi analizo letošnjih ligaških tekmovanj s ciljem
ugotovitve trendov glede števila nastopajočih ekip in tekmovalcev v primerjavi s preteklimi
obdobji.
Sklep št. 22: Pisarna TS pripravi analizo ligaških tekmovanj v sezoni 2019 primerjalno s preteklimi
sezonami in z njo seznani člane TRK in UO TS.
TRK je obravnavala pritožbo nad organizacijo turnirja DP 12B, ki ga je kljub poletnemu terminu ŠD
LTA izvedlo v šotoru, zunanje temperature pa so bile 30 stopinj in več. Člani TRK so v razpravi
ugotovili, da je bilo to neprimerno in da bi moral organizator poiskati ustreznejšo rešitev. Za slabo
izvedbo turnirja se ŠD LTA izreče opozorilo.
Za odpravo nepravilnosti pri organizaciji turnirjev in zagotovitve večje kakovosti in spoštovanja
predpisanih kriterijev za organizacijo turnirjev je TRK sprejela naslednja sklepa:
Sklep št. 23: Pisarna TS v zimski in poletni sezoni opravi najmanj 6 nenapovedanih nadzorov
organizatorjev turnirjev TS v katerih preveri izpolnjevanje predpisanih kriterijev za izvedbo
turnirjev.
Sklep št. 24: Organizatorju pri katerem je ugotovljeno neizpolnjevanje predpisanih kriterijev za
organizacijo turnirjev ali drugo neustrezno ravnanje (primer ŠD LTA) se ob naslednjem razpisu za
eno leto ne dodeli organizacija turnirjev.

Bojan Matevžič in pisarna sta opozorila, da je bilo v zadnjem času izraženih več vprašanj in podanih
želja po tolmačenju izračuna točk za lestvico TS.
Sklep št. 25: Preverjanje izračuna pravilnosti vnosa točk igralcem in igralkam lahko v skladu s 17.
členom pravilnika o rangiranju zahteva klub prizadetega igralca. Klub ob zahtevi plača TS
pristojbino v višini, ki je določena v ceniku TS. V primeru, da je pri izračunu prišlo do napake se
pristojbina klubu vrne, lestvica pa se v predpisanem roku popravi.
Primož Starc je podal predlog za vključitev lige v starostni kategoriji do 16 let v tekmovalni sistem
TS.
Sklep št. 26: V sezoni 2020 se izvede liga v starostni kategoriji do 16 let, ki se igra v mešani zasedbi
igralcev in igralk po sistemu 3-2-1-1. Liga se igra v dvorani v terminu od 5. – 8. marca 2020 po
turnirskem sistemu na izpadanje. Pisarna TS v sodelovanju s članom TRK ustrezno dopolni ligaški
pravilnik.
TRK je prejel pritožbo na ponavljajoče se neprimerno in konfliktno obnašanje igralke TK Krško do
soigralk in staršev na turnirjih TS.
Sklep št. 27: Pisarna TS z dopisom s pritožbo seznani sodniško organizacijo in jo pozove, da s tem
seznani svoje člane, ki bodoče v primerih neprimernega obnašanja te ali drugih igralcev in igralk
ustrezno ukrepajo in v skladu s svojimi sodniškimi pristojnostmi zagotovijo vse potrebno za
nemoteno izvedbo tekme in turnirja.
Aleš Šporn je opozoril, da je prijavnina v nekaterih ligaških tekmovanjih glede na odigrano število
tekem previsoka, zato je predlagal, da se ekipam omogoči večje število odigranih tekem v skupinah
ali znižanje članarine.
Sklep št. 28: V prihodnji ligaški sezoni se postavi manj skupin v posameznih ligah in se s tem
zagotovi sodelujočim ekipam večje število tekem. Prouči se možnost, da se vse lige igrajo po
turnirskem sistemu.
V zvezi turnirjev 8-11 let je bilo v sezono 2019 poskusno izvedeno igranje turnirjev v mini in midi
tenisu na čas. Ker je bil ta način izvedbe turnirja pozitivno sprejet TRK soglaša s tovrstno izvedbo
turnirjev v prihodnji tekmovalni sezoni.
Sklep št. 29: Članica TRK Anja Regent do prvega razpisanega turnirja 8-11 let v zimski sezoni
pripravi predlog sistema izvedbe turnirjev v mini in midi tenisu.
Matjaž Plejič je izpostavil problem udeležbe igralcev in igralk na nekaterih turnirjih. Ta je včasih
namreč tako nizka, da organizator ne more pokriti stroškov izvedbe turnirja. Predlagal je, da se

razmisli o znižanju takse za organizatorja in da se določi meja oz. število udeležencev turnirja pri
kateri se taksa zniža.
V razpravi so tudi ostali člani TRK potrdili predstavljeno problematiko in se strinjali, da se v tej zvezi
poišče rešitev. Predlog rešitve bodo obravnavali na naslednji redni ali korespondenčni seji.
Seja je bila zaključena ob 15:00 uri.
Zapisal:
Bojan Matevžič

Predsednik TRK:
Primož Starc

