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POROČILO O DELU TZS V LETU 2007
Na Teniški zvezi Slovenije smo v letu 2007 na podlagi programa, ki ga je predložil predsednik
TZS Marko Umberger volilni skupščini in ki ga je potrdil upravni odbor, realizirali celo vrsto
novih projektov, ki so posredno in neposredno popularizirali teniški šport.
V sodelovanju s televizijo Športklub smo pričeli s prikazovanjem oddaje Rumena žogica, ki je
po vsebinski plati v kar največji meri namenjena mladim. Vsak, ki je želel imeti posamezno
oddajo v svoji DVD‐teki, je na dom lahko brezplačno prejel DVD plošček.
Z namenom približevanja tenisa najmlajšim, smo v publikacijah, ki se najbolje prodajajo po
šolah (PIL in druge), objavili vrsto člankov, slik, nagradnih iger, križank, in na ta način našli
stik skoraj z vsakim učencem v Sloveniji.
Enaka misel nas je skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije, TV Slovenijo in Športno zvezo
Ljubljane vodila, da smo organizirali veliko vseslovensko in več disciplinarno (nogomet,
košarka, odbojka, tenis na mivki, tenis na vozičkih) športno prireditev Slovenija igra tenis ‐
Zdaj!, katere se je že ob prvi izvedbi udeležilo več kot 500 ljudi.
Prvič po več kot desetih letih smo neposredno prenašali dvoboj slovenske moške članske
reprezentance Slovenije, ki je v dvoboju prvega kola druge evro‐afriške skupine doma igrala
proti reprezentanci Maroka.
ATP Challenger turnir smo znova organizirali v Ljubljani (meseca septembra na igriščih TC
Ljubljana), in ga prvič organizirali tako, da je bil nagradni sklad turnirja 50.000 USD. Skušali
smo poskrbeti, in to nam je po mnenju večine tudi v veliki meri uspelo, za čim boljše počutje
igralcev in trenerjev, vrhunec pa je prav gotovo bila zabava za igralce (t.i. Players party), ki so
se je udeležili tudi povabljenci iz sveta politike, gospodarstva, kulture, športa in zabave. Za
večji odziv gledalcev in večjo medijsko pojavnost nam je pravzaprav manjkal samo še večji
tekmovalni uspeh naših igralcev, ki pa so se pravzaprav tudi zelo izkazali, saj še nikoli doslej
nismo imeli kar tri predstavnike v drugem kolu.
V času turnirja WTA v Portorožu smo soorganizirali celo vrsto tekmovanj v vseh starostnih
kategorijah (finale ligaškega tekmovanja, masterse, nekaj odprtih prvenstev), vse stroške, ki
so posledično nastali (bivanje sodnikov, najem igrišč) pa je krila TZS.
Po dolgih letih smo spet pričeli z izdajo teniške revije, ki smo jo v štiri tisoč izvodih
brezplačno distribuirali po vsej Sloveniji. Revija je po mnenju vseh, ki so jo prebrali, vrhunsko
oblikovana in vsebinsko zanimiva oziroma aktualna.
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V letošnjem letu smo pričeli tudi s projektom oživljanja t.i. sivih con, kjer je tenis zamrl (gre
za 20 mest, ki imajo ustrezno teniško infrastrukturo). Iz lastnih finančnih virov bomo
poskušali oživeti delovanje teniških šol in spodbuditi člane posameznih klubov k aktivnemu
vključevanju v tekmovalne sisteme na vseh ravneh (tudi na področju rekreacije in
veteranskega tenisa). Konec leta je stekla vrsta pripravljalnih aktivnosti, med katere je sodilo
tudi pismo o nameri in prvi sestanki s predstavniki lokalnih oblasti, osnovnih šol in klubov. Pri
projektu ne gre samo za donacijo teniških loparjev in žogic, ampak tudi za pomoč pri
promocijskih aktivnostih (predstavitvene aktivnosti po šolah, plakati, letaki, oglasi) ter
predvsem za participacijo finančnega nadomestila za delo učiteljev in koordinatorjev.
Naj omenimo tudi dobro delo organizatorjev ostalih tekmovanj z nagradnim skladom (v
mislih imamo vse tri 10.000 dolarske ITF turnirje za moške v Kopru, Krškem in Mariboru ter
25.000 dolarski turnir za ženske v Mariboru), ki so se res trudili, da naredijo prireditev bolj
zanimivo, bolj odmevno, bolj kvalitetno. Zavedajoč se težkega položaja pri pridobivanju
sponzorskih sredstev in pomembnosti tovrstnih tekmovanj smo vsem štirim organizatorjem
tudi finančno pomagali, in sicer v skupni višini 20.000 evrov. Upamo si trditi, da brez pomoči
TZS serije treh moških ITF tekmovanj v Sloveniji ne bi imeli.
Z dodeljevanjem povabil (t.i. wild card) na mednarodnih tekmovanjih slovenskim igralcem
vsako leto posredno dajemo veliko denarja. Ni skrivnost, da je cena za povabilo v glavni
turnir približno 10 % nagradnega sklada in TZS na ta način slovenskim igralcem na letni ravni
daje približno 50.000 dolarjev – v vseh letih, odkar samostojno organiziramo ATP turnir v
Ljubljani, niti eno povabilo ni prodalo v tujino! Že samo dejstvo, da TZS samostojno
organizira ATP turnir, je samo zase dovolj zgovorno in kaže na veliko željo in zavedanje
svojega poslanstva : v svetu je le nekaj teniških zvez, ki samostojno organizirajo tako velike
teniške dogodke.
Svojo dejavnost smo v sodelovanju z ljubljanskimi klubi predstavili tudi na otroškem bazarju,
prireditvi, ki je v mesecu septembru tri dni potekala na gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Prireditev tradicionalno obišče veliko število staršev in otrok, prav naš razstavni prostor pa je
bil med najbolj obiskanimi, saj smo na njem pripravili tudi igrišče za mini tenis, kjer so otroci
lahko preizkusili svoje znanje oziroma se prvič spoznali z lepotami belega športa.
Veliko korak naprej smo storili tudi na domačem tekmovalnem področju, saj smo z lastnim
znanjem naredili program za avtomatsko izračunavanje točk in uvedli nov sistem (po mnenju
vseh za tekmovalce boljši oziroma pravičnejši) izračuna točk, ki se upoštevajo za jakostno
lestvico TZS, in pričeli z objavljanjem lestvic na tedenski osnovi, kar je v svetu izjemna
redkost.
V celoti smo uresničili program strokovnega sveta, ki je vezan na sofinanciranje udeležbe
naših tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih, oziroma tekmovalno–registracijske
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komisije, ki sta letošnje leto za razliko od prejšnjih let delovali zelo usklajeno oziroma
povezovalno in to na kar lepem številu skupnih sestankov.
Omeniti je treba tudi dobro delo pisarne, ki poleg rednega pisarniškega dela aktivno sodeluje
pri organizaciji in izvedbi vseh mednarodnih in domačih tekmovanj, pripravi teniške revije,
urejanju spletnih strani TZS, pripravi programa za avtomatsko izračunavanje točk, urejanju in
objavljanju lestvic na tedenski osnovi, itd. Pisarna zelo aktivno sodeluje s tekmovalno‐
registracijsko komisijo in za njihove potrebe opravlja vrsto administrativnih del (priprava
koledarja in vseh biltenov TZS, izdelava ligaških lestvic, itd.), v enaki meri pa sodeluje tudi s
sodniško organizacijo, saj je za njihove potrebe pripravila zelo obsežen računalniški program
za vrhovne sodnike za vodenje tekmovanj s koledarja TZS, ki je tudi osnova ažurnega
obveščanja o rezultatih, razporedih igranja, spiskih udeležencev turnirja. Tik pred realizacijo
sta tudi dva najnovejša projekta, ki ju vodijo delavci pisarne. Prvi je program za registracijo
klubov in igralcev – registracije bodo odslej potekale kar preko spletnih strani; klubi bodo po
novem lahko opravili registracije in prejeli izkaznice v dveh delovnih dneh po vplačilu. Drugi
projekt pa je objavljanje teniških vsebin (lestvice, rezultati, koledar, razporedi, itd.) na
Mobitelovem portalu Planet, kjer bodo uporabniki vsa pomembna sporočila, ki so sicer
objavljena na spletnih straneh TZS, lahko dobili kar preko mobilnih telefonov.
Na TZS vlagamo velike napore, da bi realizirali vse zastavljene programe, v letu 2007 pa nam
je to tudi uspelo. Pred nami so seveda novi cilji in naloge. Prepričani smo, da jih bomo tudi
uresničili.
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