ZAPISNIK
3. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 28. 11. 2019, ob 15.00 uri

Prisotni člani TRK :

Primož Starc, Anja Regent, Bojan Matevžič, Ervin Hafner, Matjaž Plejič, Aleš
Šporn, Luka Hazdovac
Opravičeno odsoten: Matej Pavlič
Prisotni vabljeni:
Marko Por, Gregor Krušič in Žiga Ham.

Dnevni red:
1)
2)
3)
4)

Potrditev zapisnika redne in korespondenčne seje;
Termini in način igranja lig v sezoni 2020
Točkovanje vsakoletne lestvice klubov
Mnenja, pobude, predlogi ...

Predsednik TRK Primož Starc je navzoče pozdravil na tretji redni seji TRK in predlagal dnevni red, ki
je bil sprejet.
Točka 1: Potrditev zapisnika 2. redne ter 2. in 3. korespondenčne seje TRK TS
Ob obravnavi zapisnika 2. redne seje TRK je Anja Regent izpostavila, da se je v zvezi zgodnejšega
žreba in njegove objave v praksi pojavilo nekaj težav zaradi odjav igralcev. Ostali člani na premik
žreba niso imeli pripomb.
V zvezi sklepa št. 9, ki se nanaša na možnost registracije in točkovanja turnirjev vseh igralcev v
klubih, tudi tistih, ki nastopajo samo na regijskih turnirjih so se člani TRK dogovorili, da sestavijo
delovno skupino, ki predlog še enkrat natančno prouči in do spomladi predlaga model tekmovanj
in točkovanja.
V zvezi sklepa št. 17 je bilo ugotovljeno, da ni bila odigrana tekma med TK Radomlje in TK Šporn
Šport. Slednji je poslal obrazložitev razlogov za neodigrano tekmo, TK Radomlje pa ni poslal
pojasnil. Pisarna TK Radomlje še enkrat pozove naj pošlje obrazložitev zakaj tekma ni bila odigrana.
V zvezi sklepa št. 26, ki se nanaša na novo ligaško tekmovanje do 16 let pisarna TS pogoje in pravila
za izvedbo lige doda v ligaški pravilnik.

V zvezi sklepa št. 29, ki se nanaša na sistem izvedbe turnirjev v mini in midi tenisu je bila sprejeta
odločitev, da se dva turnirja v sezoni izvedeta po starem sistemu. Turnirja določi TRK, eden od njiju
je masters.
TRK je potrdila zapisnika druge in tretje korespondenčne seje, ki sta potekali 15.10.2019 in
16.11.2019 in sta se nanašali na popravljen Pravilnik o rangiranju in potrditev sistema tekmovanja
na zimskem članskem DP.
Točka 2: Termini in način igranja lig v sezono 2020
TRK je obravnavala pripravljen predlog prijav ekip v ligaška tekmovanja v sezoni 2020.
Sklep št. 30: Za prijave v ligaška tekmovanja so določeni naslednji termini:
➢ Prijava vseh ekip za vsa ligaška tekmovanja v sezoni 2020 – 6.1.2020
➢ Poimenska prijava ekip za ligo do 16 let - 4.2. 2020
➢ Poimenska prijava ekip za lige do 18 let, 2. člansko ligo in ligo do 12 let – 16.3.2020
➢ Poimenska prijava ekip za 1. člansko moško in žensko ligo ter ligo do 14 let – 5.8.2020

Pisarna TS pravočasno pošlje obvestilo vsem članom TS.
Točka 3: Točkovanje vsakoletne lestvice klubov
Luka Hazdovac je predstavil predlog spremembe izračuna točk članov teniških klubov, ki nastopajo
na mednarodnih turnirjih, za končno letno lestvico klubov TS. V razpravi je prevladalo mnenje, da
je potrebno točkam, ki jih igralci in igralke osvojijo na mednarodnih turnirjih dati večjo vrednost, a
do končnega dogovora, kako naj bi točke obtežili zaradi različnih mnenj ni prišlo.
Sklep št. 31: Predlog se še enkrat obravnava v okviru delovne skupine, ki bo ustanovljena za
proučitev možnosti in načina registracije igralcev in točkovanja regionalnih turnirjev. Delovna
skupina predlog pripravi in predstavi na eni prihodnjih sej, a pred izdelavo končne lestvice za
sezono 2020.
Točka 4: Mnenja, pobude, predlogi
Matjaž Plejič je podal predlog, da naj se vsi dvoboji na DP v kvalifikacijah igrajo na dva dobljena
niza z odločilnim tretjim tie-break nizom. Predlog je bil sprejet. Pisarna o odločitvi obvesti sodniško
organizacijo.

Borut Dereani je izpostavil vprašanje načina postavitve nerangiranih igralcev in igralcev nižjih
kategorij v žrebno listo. Anja Regent je pojasnila, da so v sodniški organizaciji to tematiko
obravnavali in postavili pravila, kako ravnati.
Sklep št. 32: Pisarna TS z dopisom posreduje uradno tolmačenje sodniški organizaciji in jo pozove
naj z njim še enkrat seznanijo vse sodnike.
TRK je bila s strani enega izmed staršev pisno opozorjena na huronsko navijanje na tekmah, ki je
moteče za ostale udeležence turnirja oz. igralke in igralce na sosednjih igriščih.
TRK ugotavlja, da so pravila jasna in da je to v pristojnosti sodnika, zato se naj v takih primerih
prizadeti igralec ali igralka oz. spremljevalec obrne na vrhovnega sodnika in ga na to opozori.
TRK je bila s strani staršev opozorjena, da je na turnirjih v Litiji in Velenju prišlo do primerov, ko sta
organizatorja turnir prekinila in dala prednost igranja rekreativnim igralcem, udeleženci turnirja pa
so morali na naslednji nastop čakati.
Sklep št. 33: Člani TRK menijo, da je tako ravnanje organizatorjev nesprejemljivo in bo upoštevano
pri dodeljevanju turnirjev. Pisarna TS pisno opozori vse organizatorje turnirjev, da to ni dovoljeno
in da bo TRK takšna ravnanja upošteval pri dodeljevanju turnirjev v naslednji sezoni. Pisarna tudi
opozori sodniško organizacijo, da so sodniki takšne primere dolžni zapisati v zapisnik, saj so sicer
sami v prekršku.
Seja je bila zaključena ob 17:15 uri.
Zapisal:
Bojan Matevžič

Predsednik TRK:
Primož Starc

