ZAPISNIK
1. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 15. 2. 2011, ob 11.00 uri

Prisotni člani TRK : Starc, Plejič, Razboršek, Volt, Matevžič, Regent,
Odsotni člani TRK: /
Vabljeni prisotni : Kofol, Izlakar

Dnevni red:

1) Pozdrav članom TRK TZS, izvolitev organov

2) Priprava tekmovalnega koledarja POLETJE 2011
3) Svet staršev – opredelitev stališča
4) Spremembe Pravilnika o rangiranju, Tekmovalni pravilnik
5) Sodniška problematika
6) Obravnava pritožb
7) Razno

Točka 1:
Pozdrav članom TRK TZS, izvolitev organov
Prisotni člani TRK so za naslednji štiriletni mandat soglasno izvolili ga. Anjo REGENT
za predsednico in g. Primoža STARCA za podpredsednika Tekmovalno registracijske
komisije.
Točka 2:
Priprava tekmovalnega koledarja POLETJE 2011
Tekmovalno obdobje POLETJE 2011 se prične 9.4.2011.
Direktor TZS g. Zoran Kofol je člane TRK seznanil, da v letošnji sezoni ni
kandidatov (z izjemo Teniškega kluba BRANIK MB), ki bi organizirali turnirje serije
FUTURES. G. Plejič je izpostavil, da je to sramotno in da je potrebno razmišljati o
dodelitvi turnirjev Tennis Europe (v mlajših kategorijah) tistim organizatorjem, ki so
pripravljeni organizirati tudi turnirje serije FUTURES.
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TK Koper je ob soglasju TZS sam pridobil termin za organizacijo turnirja Tennis
Europe do 14 let. G. Plejič je izpostavil, da bi moral, v primerih, ko nek teniški klub
pridobi soglasje TE za organizacijo turnirja o tem obvestiti vse klube, da se imajo ti
možnost izjasniti ali so morda tudi oni zainteresirani za pridobitev organizacije
takega turnirja in jih seznaniti, da bodo imeli prednost tisti klubi, ki so pripravljeni
organizirati tudi turnir serije Futures. Pisarna TZS naj ne uvršča v koledar novih
turnirjev, saj je to pristojnost TRK.

SKLEP ŠT. 1:
Organizatorji turnirjev serije FUTURES imajo prednost pri dodeljevanju ITF in
TE turnirjev. TRK predlaga Upravnemu odboru TZS, da sprejme odločitev o
bodočem sofinanciranju turnirjev serije FUTURES.
Nosilec naloge:
Tekmovalno registracijska komisija
Rok izvedbe naloge: Prva seja UO TZS

Člani TRK so obravanavali pobudo podjetja Mercator za organizacijio morebitne
serije mini teniških turnirjev, na petih večjih lokacijah Mercatorja po Sloveniji
(parkirišča).
SKLEP ŠT. 2:
Direktor TZS opravi razgovor z odgovorno osebo v podjetju Mercator, s katero
natančno opredelita interese obeh strani. V kolikor bo TZS našla skupen
marketinški interes z Mercatorjem, se bo serija vključila v tekmovalni koledar
TZS (bilten TZS), v nasprotnem primeru ne.
Nosilec naloge:
Direktor TZS
Rok izvedbe naloge: 15.3.2011
Točka 3
Ustanovitev Sveta staršev – opredelitev
Člani TRK podpirajo ustanovitev Sveta staršev, kot posvetovalno - predlagalnega
telesa.
Obravnavali so njihov predlog o predhodni izvedbi žrebne liste in objavi le-te ter
razporeda igranja dan pred začetkom turnirja. Strinjajo se, da je potrebno v tem
primeru zaostriti disciplinske kazni za neopravičene izostanke iz turnirjev in
predlagajo, da se razmišlja v smeri odvzema že osvojenih točk na turnirju in
povišanju denarnih kazni. Sedaj se namreč dogaja, da tekmovalci, ko je žreb
opravljen, na tekmo enostavno ne pridejo. O podudi se bodo opredelili do
naslednje seje TRK.
Nosilec naloge:
TRK TZS
Rok izvedbe naloge: Naslednja seja TRK
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Točka 4
Spremembe Pravilnika o rangiranju, Tekmovalnega in Registracijskega
pravilnika
Pri razlagi določb Pravilnika o rangiranju in načinu točkovanja je prišlo do razlik med
dosedanjim pooblaščencem za razlago pravilnika in g. Matevžičem, ki je nalogo
prevzel avgusta 2010, saj člena 8 in 9 nista napisana dovolj jasno in ju je mogoče
različno razlagati. G. Matevžič je pojasnil, da je Pravilnik razlagal tako, kot je to
zapisano (ne igraš – ne dobiš točk), zato igralcem in igralkam, ki na turnirju niso
odigrali nobene tekme, ni dodelil točk. Na tak način neigranje obravnava tudi ITF in
tako je izračun za lestvico od avgusta 2010 (v skupnem dogovoru s predsednico
TRK), tudi vodil. Zaradi tega tekmovalci, ki niso odigrali ali začeli najmanj enega
srečanja točk niso prejeli. Tudi tolmačenje člena, ki govori o žrebu s 64 udeleženci je
bilo različno. Tem igralcem je v primeru poraza za prvi krog dodelil 15 točk,
zmagovalcem pa število točk za krog, v katerega so se uvrstili. Ker je g. Pogačar
poražencem v prvem krogu žreba s 64 udeleženci dodelil 12 točk, zmagovalcem pa
15 točk, ki so jih odnesli v glavni turnir, je tudi tu prišlo do razlik v točkovanju. Člani
TRK so se strinjali, da je potrebno člen dodelati in bolj natančno zapisati, pridobiti
primere točkovanja mednarodnih in sosednjih teniških zvez in jih proučiti, tako da se
bodo člani TRK lahko opredelili do predlaganih sprememb Pravilnika o rangiranju in
načina točkovanja, predvsem v primerih, ko igralec na turnirju ne odigra nobene
tekme. Člani TRK so se v razpravi tudi strinjali, da je potrebno sporne turnirje
ponovno preveriti in točke uskladiti z dosedaj veljavno razlago pravilnika o rangiranju.

SKLEP ŠT. 3:
G. Matevžič za obdobje od 1.8.2010 do 1.2.2011 uskladi točkovanje z dosedaj
veljavno razlago Pravilnika o rangiranju. TRK do 1.4.2011 dopolni Pravilnik o
rangiranju tako, da ne bodo mogoče različne razlage posamezne določbe
pravilnika.

Nosilec naloge: g. Bojan MATEVŽIČ (točkovanje)
Rok izvedbe naloge: 1.3.2011
Nosilec naloge: TRK TZS (dopolnitev pravilnika o rangiranju)
Rok izvedbe naloge: 1.4.2011

Tekmovalni pravilnik
Člani TRK so obravnavali predlog g. Grosmana o uvedbi semaforjev na tekmovanjih
8-11 let (mini, midi) in ga soglasno potrdili. Prav tako priporočajo klubom , da
opremijo igrišča s tablami ali semaforji, saj bo TRK z letom 2012 semaforje kot
obvezno opremo določila za vsa tekmovanja pod okriljem TZS.
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SKLEP ŠT. 4
Z začetkom poletne sezone 2011, torej s 1.4.2011, so na turnirjih v kategorijah
8-11 let (mini, midi) OBVEZNI semaforji, s katerimi rokujejo sodniki, ki sodijo
posamezna srečanja.
Člani TRK so razpravljali o primeru KOVAČ, na tekmovanju v kategoriji 8-11 let, kjer
je prišlo do težav pri določitvi vrstnega reda tekmovalcev v RR skupini (mini, midi).
Člani TRK so se strinjali, da morajo biti sodniki v takih primerih posebej pozorni in jih
obravnavati zelo tankočutno, upoštevajoč starost udeležencev.
SKLEP ŠT. 5:
Medsebojni vrstni red v RR skupinah (mini, midi) se, v primeru enakega števila
zmag posameznih tekmovalcev, določi na podlagi razlike dobljenih in
izgubljenih tie-breakov med njimi, nato med vsemi igralci v skupini. Nikakor se
ne upošteva število osvojenih in izgubljenih posameznih točk, znotraj tiebreaka (seta).

Člani TRK so razpravljali o problemu pošiljanja poznih prijav in odjav na turnirje. V
razpravi so soglašali, da je potrebno pozne prijave/odjave poslati neposredno
vrhovnemu sodniku na turnirju , nato pa pri njem tudi preveriti ali je prijavo/odjavo
dobil. S tem bi razbremenili organizatorje in tudi odpravili dvojno pošiljanje odjav.
Pripravi se tudi nov sklep v Tekmovalnem pravilniku 2.1.15. g – OGREVANJE. Sklepi
bodo sprejeti na naslednji seji TRK, po proučitvi vseh dejstev.

Registracijski pravilnik
Glede na sklep Skupščine TZS z dne 17.1.2011, so se člani TRK opredlili do
registracije otrok v kategoriji 8-11 let. Sklenili so, da se morajo otroci , ki tekmujejo v
mini in midi tenisu, od 1.4.2011 dalje, delno registrirati.
Delna registracija obsega: ime, priimek, naslov in letnico rojstva. Delna registracija je
brezplačna. Klubi lahko podatke o igralcih in igralkah pošljejo na TZS tudi izven
registracijskega roka. Igralci, ki do 1.4.2011 ne bodo registrirani, bodo lahko delno
registracijo opravili na prvem turnirju, na katerem bodo nastopili, pri vrhovnem
sodniku. Svojo identiteto bodo morali dokazati z rojstnim listom ali osebno izkaznico.
Poletno obdobje bo za delno registracije poizkusno. Dokončen sklep o uvedbi delne
registracije bo TRK TZS sprejela pred pričetkom zimske sezone 2011/2012.
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SKLEP ŠT. 6:
S 1.4.2011 se uvede poskusna delna registracija otrok, ki nastopajo v kategoriji
8 – 11 let, v MINI in MIDI tenisu. Delna registracija je brezplačna, opravi se z
dopisom naslovljenim na pisarno TZS oz. ob prvem nastopu otrok na turnirju,
pri vrhovnem sodniku.

Nosilec naloge: Pisarna TZS, klubi, sodniki
Rok izvedbe naloge: 1.4.2011 oz. ob prvem nastopu otroka na turnirju

Točka 5
Sodniška problematika
Člani TRK so razpravljali o sodniški problematiki in se strinjali, da je ta prisotna. V
TRK se je potrebno dogovoriti, na kakšen način se bodo prekrški sodnikov sporočali
sodniški organizaciji in na kakšen način se bo zoper sodnike predlagala uvedba
disciplinskega postopka s strani SO. To pa bo smiselno šele po imenovanju
disciplinskega sodnika s strani sodniške organizacije, k čemur je bila ta že večkrat
pozvana, vendar ga doslej ni imenovala.
SKLEP ŠT. 7:
TRK TZS poziva sodniško organizacijo naj o tem razpravlja in nemudoma
imenuje disciplinski organ znotraj Sodniške organizacije. O imenovanju naj
obvesti TRK TZS. TRK v bodoče na svoje redne seje vabi tudi predstavnika
Sodniške organizacije in Strokovnega sveta TZS.

Točka 6
Obravnava pritožb, predlogov
Člani TRK so obravnavali predloge in pritožbe g. Grosmana in spor g. Pogačarja s
TZS. Do izstopa g. Pogačarja iz Sodniške organizacije se člani TRK niso
opredeljevali, ker to ne sodi v njihovo področje dela in je to osebna odločitev g.
Pogačarja in stvar Sodniške organizacije. Nekatere predloge g. Grosmana so člani
TRK obravnavali že pri drugih točkah in se do njih tudi opredelili.
V nadaljevanju so obravnavali predlog g. Grosmana o povezavi internetnih strani
TZS in SO. Gradivo se predali v pregled g. Matevžiču, ki je sicer že kontaktiral
urejevalca internetnih strani SO in je večina zadev že urejenih.
Obravnavali so predlog g. Grosmana o zmanjšanju št. dvojic na DP. Člani TRK
tovrstnih sprememb zaenkrat ne podpirajo. Strinjali pa so se , da je potrebno v
bodoče urnik na državnih prvenstvih prilagoditi trenutnim razmeram in po
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potrebi tekmovanje podaljšati za en dan, ter tako omogočiti nastop prijavljenim
tekmovalcem in tekmovalkam.
Obravnavali so pritožbo g. Grosmana o kršitvi vrhovnega sodnika g. Peskarja na DP
do 14 let v Rogaški Slatini, ker ni ravnal v skladu s točko 2.3.3.a (objava
predvidenega urnika DP-ja) in predlagajo SO, da kršitev obravnava disciplinski
sodnik, v skladu z obstoječim pravilnikom.
Obravnavli so pritožbo g. Grosmana, ki se nanaša na prekoračitev pooblastil
predsednice TRK. V tej zvezi je bil sprejet sklep iz točke 4.
Obravnavali so pritožbo g. Pogačarja, ki se nanaša na nepravilen izračun točk na
jakostnih lestvicah TZS. V tej zvezi so sprejeli sklep št. 3.
Točka 7
Razno 1
ITF turnir GALEJA - PTUJ
TRK je obravnavala problematiko turnirja ITF 18 Galeja. Člani so v razpravi podprli
sklep 8. Redne seje TRK z dne 2.7.2008, ki ga ponovno objavljamo :
8.redna seja TRK, dne 2.7.2008
SKLEP 5:
TRK komisija sprejme sklep, da ITF 18 Prosigma Open (TK Galeja) preide k
drugemu organizatorju, ki ga pridobi TZS. Predlagamo TK Triglav Kranj v enakem
terminu.
NIKE JUNIOR TOUR
Člani TRK podpirajo predlog g. Tekavca o organizaciji turnirjev NJT, a ga pred
dokončno uvrstitvijo v tekmovalni koledar povabijo na predstavitev celotnega projekta
na naslednjo sejo ( ob sprejemu koledarja POLETJE 2011 ).

Razno 2
G. Jirži VOLT je izpostavil žaljiva in zato nesprejemljiva pisanja g. Antona Grosmana,
ki so naslovljena na posamezne člane TRK. Zavzel se je za to, da taka pisanja
obsodimo in zaščitimo integriteto članov TRK, predvsem predsednice. Člani TRK so
se v razpravi popolnima strinjali z navedbami g. Volta in jih dopolnili s svojim
videnjem te problematike. Strinjali so se, da je g. Grosman dober poznavalec teniške
problematike in da bi lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagal pri nadaljnjem
delu teniške organizacija, a žal, kljub povabilu, ni pripravljen sodelovati v organih
TZS. Kljub številnim pobudam pa je njegov način komunikacije vse prevečkrat žaljiv
in neprimeren, zato je bil v tej zvezi sprejet naslednji sklep:
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SKLEP ŠT. 8:
Vsa pisanja naslovljena na posamezne člane TRK oz. druge posameznike v
TZS so brezpredmetna in se jih ne obravnava. Obravnava se samo pisanja
naslovljena na pisarno TZS ali na enega izmed uradno izvoljenih organov TZS.
Na ta pisanja je TZS dolžna odgovoriti v predpisanem roku. Pisanj z žaljivo
vsebino ali žaljivim tonom TRK ne bo obravnavala in nanje ne bo odgovarjala.

Seja je bila zaključena ob 15.05 uri.

Zapisnik pisala:
Manja Izlakar

Zapisnik zapisala:
Anja Regent, predsednica TRK
Bojan Matevžič, član TRK

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

