ZAPISNIK
3. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 14.9. 2011, ob 13.00 uri

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

Dnevni red:

1) Potrditev zapisnika 2. seje TRK TZS
2) Koledar tekmovanj zima 2012
3) Priprava novosti v Tekmovalnem pravilniku za 2012
4) Dopolnitve Pravilnika o rangiranju
5) Obravnava pritožb
6) Razno

Točka 1:
Potrditev zapisnika 2. redne seje TRK s komentarji.
Sodniška problematika: SO je avtonomna, g. Plejič izpostavi problem obravnave
opaženih sodniških napak. Trenutno je najbolj pereč problem sodniško
izobraževanje. Sprejme se:
SKLEP 1:

Nujno je potrebno 2x letno izobraževanje novih teniških sodnikov.
Izobraževanje se izvede v sodelovanju TRK in SO

Točka 2:
Koledar tekmovanj – zima 2012
Tekmovalno obdobje ZIMA 2012 se prične 19.11.2011. Terminski plan je bil soglasno
potrjen. Razpis z razpisno dokumentacijo pisarna TZS pošlje
možnim
organizatorjem – klubom. Kapetanom reprezentanc in Strokovnemu svetu se
pošljejo v potrditev termini državnih prvenstev.
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Točka 3
Priprava novosti v Tekmovalnem pravilniku za 2012
Člani TRK so se seznanili z novostmi, ki jih prinaša uvedba novega programa ( nove
aplikacije ), s strani podjetja Qualitas. V zaključni fazi je izdelava programa za
izračunavanje lestvic TZS in sodniškega programa, ki bo vseboval vse komponente
za izvedbo turnirja od prijave do vnosa rezultatov. Lestvice se bodo do 1.2.2012
vodile dvojno (ročno in elektronsko).
Predviden terminski plan pričetka uporabe zgornjih novosti je 1.11.2011.
V oktobru 2011 je potrebno izvesti izobraževanje vrhovnih sodnikov. Za izvedbo
tekmovanj je obvezna internetna povezava vseh organizatorjev turnirjev.
V pripravi so tudi potrebne spremembe v Tekmovalnem pravilniku.

Spremembe v Registracijskem pravilniku 2012
Sprejme se sklep o spremembi registracijskega, prestopnega, roka.
SKLEP 2:

Prvi registracijski rok traja od 1.10. do 25.10., drugi registracijski
rok pa od 1. do 25.3.
I. rok
II. rok

od 1. do 25. oktobra
od 1. do 25. marca

do 23.59 ure
do 23.59 ure

OBVEZNA REGISTRACIJA V MINI IN MIDI TENISU
TRK je razpravljala o uresničevanju sklepa o poskusni delni registraciji otrok. Člani
TRK so ugotovili, da se tako predlagana registracija ne izvaja, zato so po dodatni
razpravi sklenili, da se uvede obvezna registracija vseh otrok, ki tekmujejo na
tekmovanjih TZS, kar vključuje tudi otroke v MINI in MIDI tenisu.

SKLEP 3:

Od 1.11.2011 lahko na tekmovanjih TZS tekmujejo samo
tekmovalci, ki so ustrezno registrirani pri TZS, kar vključuje tudi
otroke (tekmovalce) v kategoriji MINI in MIDI tenis, na tekmovanjih
OP 8 -11 let.
Izjema so domači tekmovalci (tekmovalci iz kluba organizatorja) in
tekmovanje Dan Slovenskega tenisa, ki je popularizacijske narave.
Prva registracija otrok je mogoča tudi izven registracijskih rokov.
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Točka 4
Dopolnitve Pravilnika o rangiranju
Obravnavali smo predlog sprememb v Pravilniku o rangiranju (prosta mesta v
kvalifikacijah, t.i. napredovanje iz kvalifikacij v glavni turnir, brez odigrane tekme in
prejem točk, tudi če tekmovalec ne odigra nobene tekme) in ugotovili, da so
pripravljene spremembe v zaključni fazi in bodo predstavljene s strani g. Matevžiča,
skupaj z novim Pravilnikom o rangiranju, do 1.11.2011.
V sklopu tega so v pripravi tudi pravila oz. pogoji za odvzem osvojenih točk iz
lestvice TZS, zaradi prekrškov tekmovalcev.
Točka 5
Razno 1:
TK Ptuj je zaprosil za dolgoročno licenco, za organizacijo turnirja U12 TA MALI
SVET.
SKLEP 4:

Dolgoletna koncesija turnirja TA MALI SVET, zaradi korektnosti do
ostalih organizatorjev, ni mogoča. TZS pa podpira dobre
organizatorje turnirjev in zato se v bodoče veseli sodelovanja s TK
Ptuj in podpira njihovo organizacijo turnirja TA MALI SVET (avgust
2012).

Razno 2:
Obravnava pritožbe TK Ptuj o nenastopanju v 1. STML
V obravnavi je bila pritožba TK Ptuj, zaradi nenastopanja v 1. STML, čeprav so to
pravico, po odstopu ekipe TK Triglav Kranj, imeli. Ekipa TK Ptuj z izstopom Tk Triglav
ni bila seznanjena in se je prijavila v 2.STML.
Ugotovili smo, da je bila na strani TZS-ja narejena napaka, ker se ekipe TK Ptuj ni
obvestilo o možnosti nastopanja v 1. STML. Napaka je tudi posledica sistema igranja
lig, saj se druga liga igra že v mesecu maju, medtem ko se poimenske prijave za 1.
ligo zbirajo šele junija (takrat je TK Ptuj že odigral drugo ligo), zato bi bilo smiselno in
potrebno spremeniti način prijav ter uskladiti datume, da bi podobne primere v
prihodnosti preprečili.
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Razno 3:
Pritožba Patricie Vollmeier:
Domžalah

Prenizke nagrade na članskem DP v

SKLEP 5: TRK opomni TK Domžale in vrhovnega sodnika g. Peskarja, ki sta
v tem primeru odgovorna za kršitev Pravilnika.

Razno 4:
Primer TUŠEK in pritožba nezadovoljnih staršev
Člani TRK so razpravljali o možnih rešitvah problematičnega vedenja igralca Tušek
Alena (BR-MB) in nesramnega ter žaljivega odnosa njegovih staršev do ostalih
udeležencev turnirjev.
SKLEP 6 :

TRK poziva odgovorne vrhovne sodnike, da zagotovijo regularnost
tekmovanj in po potrebi
iz prizorišča odstranijo
moteče
spremljevalce.
Prav tako TRK poziva TK Branik, da otroka in njegove
spremljevalce izobražuje v duhu fair playa.

Razno 5:
Veteranska organizacija
Veteranska organizacija trenutno ni pod okriljem TZS, zaradi kršenja pravil in
dogovorov med VO in TZS. Zaradi številnih nepravilnosti v delovanju VO se sprejme:
SKLEP 7:

Veteranska organizacija mora konstituirati svoja delovna telesa, ki
bodo delovala v skladu s statutom TZS in bodo sogovornik TZS s
strani veteranske organizacije.
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Razno 6:
Napake s strani TZS
Obravnavali smo adm. napake s strani TZS in kršitve pravilnikov, ki se dogajajo s
strani pristojnih posameznikov.
Na pritožbe in pobude s strani staršev, trenerjev ali drugih posameznikov TZS ni
odgovorila, prav tako ni odgovarjala TRK. Člani TRK in zaposleni na TZS se
strinjajo, da je potrebno izboljšati komunikacijo med vsemi, ki sodelujejo v
slovenskem tenisu, da bo izredno obsežen tekmovalni program, ki ga vodi TZS,
izpeljan s čim manj težavami. Zato mora tu bo večjo vlogo prevzeti pisarna TZS. Po
drugi strani je pisarna obremenjena s številnimi klici staršev, ki izhajajo iz
nepoznavanja pravilnikov.
SKLEP 7:

Vse pritožbe, pobude, vprašanja itd. morajo vsi nasloviti na
pisarno TZS, ki je dolžna z zadevo seznaniti pristojno komisijo,
organ ali posameznika, ta pa se mora odzvati v najkrajšem
možnem času.
Postopek pri disciplinskem sodniku sproži, na zahtevo TRK,
pisarna TZS.
Starše in klube pozivamo naj komunicirajo s Teniško zvezo
Slovenije preko predstavnikov klubov. Komunikacija naj torej
prvenstveno poteka na relaciji klub - pisarna TZS.

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.

Zapisnik zapisala:
Anja Regent, predsednica TRK
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