ZAPISNIK
4. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 12. 2. 2020, ob 09.30 uri

Prisotni člani TRK : Anja Regent, Bojan Matevžič, Ervin Hafner, Matjaž Plejič, Luka Hazdovac
Opravičeno odsoten: Primož Starc, Matej Pavlič, Aleš Šporn
Prisotni vabljeni:
Marko Por, Gregor Krušič in Žiga Ham.
Sestanku je prisostvoval tudi član NO Bruno Nikolič.

Dnevni red:
1)
2)
3)
4)

Potrditev zapisnika 3. redne seje TRK;
Izbor in potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja poletje 2020
Pregled vseh prijavljenih ekip, način in termini igranja lig v sezoni 2020
Mnenja, pobude, predlogi….

Sejo je vodila namestnica predsednika TRK Anja Regent, ki je pozdravila navzoče in predlagala
dnevni red na katerega ni bilo pripomb in je bil sprejet.
Točka 1: Potrditev zapisnika 3 redne seje TRK TS
Na zapisnik tretje redne seje TRK ni bilo pripomb in je bil potrjen.
Točka 2: Izbor in potrditev organizatorjev tekmovalnega koledarja poletje 2020
TRK je obravnavala pripravljen predlog organizatorjev turnirjev v poletni tekmovalni sezoni 2020.
Anja Regent je prisotne seznanila, da se je k organizaciji turnirjev prijavilo 37 klubov oz. kandidatov
za organizacijo tekmovanj. TRK je turnirje dodelila 35 prijavljenim organizatorjem, dvema zaradi
neizpolnjevanja predpisanih pogojev turnirja ni dodelila. Organizatorji so bili izbrani med klubi, ki
so se pravočasno in v skladu z razpisnimi pogoji prijavili za organizacijo določenega turnirja. V
primeru, da se je za organizacijo določenega turnirja prijavilo večje število klubov, so se pri izboru
organizatorja upoštevali naslednji kriteriji: regijska porazdelitev turnirjev, število igralcev v klubih
in njihove uvrstitve na lestvicah Tenis Slovenije, kakovost dosedanjih organizacij in izvedbe
turnirjev ter dodatna ponudba nagrad in spremljajočih aktivnosti na turnirjih. Po tem postopku je
TRK izoblikovala končni predlog razdelilnika turnirjev za poletno sezono 2020, o katerem je tudi
glasovala.
Sklep št. 34: TRK sprejme razdelilnik turnirjev za poletno sezono 2020. Pravilnik se pošlje v
potrditev UO, nato pa se objavi na spletni strani TS.

Točka 3: Pregled vseh prijavljenih ekip, način in termini igranja lig v sezoni 2020
Obravnavali smo prijave ekip za ligaška tekmovanja v sezoni 2020, ki jih je pripravila pisarna TS.
Ugotovljeno je bilo, da se v ligaška tekmovanja prijavilo nekaj ekip manj in da se trend
zmanjševanja prijavljenih ekip nadaljuje tudi v sezoni 2020. Že na prejšnji seji je bila potrjena
uvedba ligaškega tekmovanja do 16 let, ki je bila umeščena v koledar za sezono 2020. Razprava je
tekla tudi o pobudi Luke Hazdovca, ki je predlagal spremembo termina igranja prve članske moške
in ženske lige s čemer bi omogočili nastope tudi igralcem in igralkam, ki študirajo v ZDA in zaradi
jesenskega termina igranja moške lige doslej niso mogli nastopati.
Člani TRK so se poenotili in sprejeli dve terminski varianti igranja lig in sicer eno konec junija ter
drugo v obstoječih septembrskih terminih.
Podan je bil tudi predlog, da se o postavitvi igralcev na igralna mesta v 1. moški članski ligi na
posebnem sestanku pred začetkom igranja lige dogovorijo kapetani ekip s čemer bi zagotovili
uravnoteženo postavitev igralcev in s tem bolj izenačene dvoboje ekip. Mnenja članov TRK glede
podpore predlogu niso bila enotna, zato so se dogovorili, da tudi o tem vprašanju odločijo kapetani
ekip, katere se pisno pozove k podaji mnenja.
V obeh zgornjih primerih bo, v kolikor ne bo prišlo do poenotenega mnenja kapetanov ekip, veljala
varianta za katero se bo odločila večina kapetanov.
Sklep št. 35: Pisarna TS pošlje terminski predlog igranja prve moške in prve članske ženske teniške
lige ter pobudo za sestanek kapetanov ekip na katerem bi določili postavitev igralcev v tekmah
klubom, ki so ekipe prijavili in jih pozove, da se do predlaganih variant jasno opredelijo.
Točka 4: Mnenja, pobude, predlogi
Direktor TS je člane TRK seznanil, da je na voljo prost termin za organizacijo turnirja TE do 12 let in
da je TS zagotovila dodaten termin za organizacijo turnirja ITF do 18 let.
Sklep št. 36: Pisarna TS obvesti vse klube o možnosti organizacije navedenih turnirjev in jih pozove
k prijavi. Klubi morajo izpolnjevati pogoje, ki so za organizacijo turnirjev zahtevani s strani TE in ITF
in kriterije za organizacijo tekmovanj, ki jih predpisuje TS. Predloge za organizacijo turnirjev
najkasneje do 19.2.2020 pošljejo v pisarno TS.
TRK je obravnaval pobudo TK Krško glede upoštevanja Bossmanovega pravila pri prijavi tujcev v
ekipe za ligaška tekmovanja. Člani TRK so se v razpravi strinjali, da se pravilo upošteva in da se
igralci, ki prihajajo iz držav EU ne obravnavajo kot tujci, da pa se, v kolikor so registrirani in
rangirani na lestvicah drugih držav članic EU smatrajo kot igralci z dvojno registracijo. Klubi morajo

ob prijavi igralcev predložiti potrdilo nacionalne teniške zveze države EU iz katere prihajajo, da tam
niso registrirani za noben klub oz. niso uvrščeni na lestvice nacionalne teniške zveze.
Sklep št. 37: Pisarna upošteva v razpravi navedene predloge in pripravi spremembe Ligaškega
pravilnika v delu, ki se nanaša na igranje tujcev v slovenskih teniških ligah ter spremembe pošlje v
potrditev TRK.
Žiga Ham je v imenu pisarne TS predlagal povišanje prijavnine na članskih turnirjih, ki imajo
denarni nagradni sklad in sicer:
- posamezno - prijavnina za kvalifikacije 20 €, za glavni turnir 25 €
- dvojice - prijavnina za kvalifikacije 25 €, za glavni turnir 30 €.
Sklep št. 38: Predlagano povišanje se sprejme in velja od 1. aprila 2020.
TRK je obravnavala dve pozni prijavi za udeležbo v ligaških tekmovanjih. TK Gorica je prijavil za
igranje v ligi italijanske državljane, ki sicer trenirajo v gorici, TK Olimpija pa je po poteku roka za
prijave prijavil ekipi v ligaško tekmovanje do 12 in 14 let.
Sklep št. 39: Obe prošnji so člani TRK zavrnili.
Žiga Ham je predlagal spremembo števila točk, ki določajo rang tekmovanja članskih turnirjev. Za
turnirje prvega ranga je tako potreben seštevek točk prvih štirih igralcev 320 ali več, za turnirje II.
ranga 220-310 in za turnirje III. ranga 210 ali manj.
Sklep št. 40: Pisarna pripravi spremembe Pravilnika o rangiranju, kjer doda nov način določanja
rangov za članska tekmovanja. Spremenjen pravilnik začne veljati s 1. aprilom 2020.
Sklep št. 41: Vsi članski turnirji, vključno z DP, se igrajo po skrajšanem sistemu. Pisarna ustrezno
dopolni tekmovalni pravilnik.
Zapisal:
Bojan Matevžič

Predsednik TRK:
Primož Starc

