ZAPISNIK
4. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 13.10. 2011, ob 11.00 uri

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

Dnevni red:
1) Potrditev zapisnika 3. seje TRK TZS
2) Koledar tekmovanj zima 2012 - izbira organizatorjev
3) Priprava novosti v Tekmovalnem pravilniku in Pravilniku o
rangiranju za 2012
4) Razno

Točka 1:
Zapisnik 3. redne seje TRK je bil brez pripomb soglasno potrjen.

Točka 2:
Koledar tekmovanj – zima 2012
Koledar za tekmovalno obdobje ZIMA 2012 je bil soglasno potrjen in sprejet. Opazna
je tendenca zmanjšanja interesa za organizacijo tekmovanj v zimskem obdobju, zato
je kar precej razpisanih tekmovanj ostalo brez organizatorja. Kljub temu smo v
dogovorih z določenimi organizatorji vendarle pokrili vsa razpisana tekmovanja.
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Točka 3:
Priprava novosti v Tekmovalnem pravilniku in Pravilniku o rangiranju
za 2012
Tekmovalni pravilnik 2012
Člani TRK so potrdili spremembe v Tekmovalnem pravilniku 2012 in so posledica
novosti, ki jih prinaša uvedba programa (nove aplikacije) s strani podjetja Qualitas.
Prav tako so potrdili spremembe Tekmovalnega pravilnika, ki se nanašajo na
spremembe ITF pravil.
Spremembe se nanašajo na člene 2.1.6., 2.1.8, 2.1.15, 2.2.1., 2.2.1.1., 2.2.5., 2.2.10,
2.2.14 in se še dopolnjujejo v sodelovanju s Sodniško organizacijo.
Vse podrobne spremembe bodo objavljene v novem Tekmovalnem pravilniku, ki bo
stopil v veljavo s pričetkom tekmovanj v zimski sezoni 2012, to je s 15.11.2011.
Pomembnejše spremembe:
SKLEP 1: GLAVNI TURNIR POSAMEZNIKOV:
a) število nosilcev v primeru prijavljenih tekmovalcev 17-32:
8 nosilcev;
b) število nosilcev v primeru prijavljenih tekmovalcev 8-16:
4 nosilci.
SKLEP 2:

Na vseh tekmovanjih iz koledarja Teniške Zveze Slovenije se
odpravi (po vzoru ostalih športnih panog) obvezna podelitev
praktičnih nagrad. Podelitev praktičnih nagrad pa ostaja kot
priporočilo in njihovo podeljevanje na turnirjih bo ob dodelitvi
koncesij za organizacijo turnirjev (zlasti v poletnem času),
pomembno vplivalo na dodeljevanje turnirjev.

Pravilnik o rangiranju 2012
SKLEP 3:

Členi 3, 6, 7, 9 in 12 se dopolnijo z izrazi, ki bolj določno povedo
na kaj se nanašajo določbe člena.
Člen 9 se dopolni s tabelo točk za uvrstitev v primerih, ko je v
žrebu 64 tekmovalcev.
Člen 9 se dopolni z naslednjo vsebino: » Nobenih točk za uvrstitev
tudi ne dobi igralec, ki je v kvalifikacijah prost eno ali več kol in ne
odigra nobenega srečanja. Točke za uvrstitev v kvalifikacijah pa
dobi igralec, ki je dobil nasprotnika, pa ta srečanja iz
kakršnegakoli razloga ni začel ».
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Člen 9 se dopolni: »Točke dobi vedno samo šestnajst dvojic, ne
glede na število dvojic v žrebu.«
Člen 17 se dopolni: » Klubi lahko v treh dneh od objave lestvice za
tekoče obdobje, na lestvico podajo pripombe. TRK oz.
pooblaščena oseba pripombe prouči in jih upošteva ali zavrne ter
v roku naslednjih dveh dni objavi popravljeno lestvico, ki je za
tisto obdobje dokončna. Vse kasneje podane pripombe na
dodeljeno število točk se upoštevajo ob naslednji izdelavi lestvice,
vendar ne za več kot eno obdobje nazaj.
Vse podrobne spremembe bodo objavljene v dopolnjenem Pravilniku o rangiranju, ki
bo stopil v veljavo s pričetkom tekmovanj v zimski sezoni 2012, to je s 15.11.2011.
Člani TRK so razpravljali tudi o dodeljevanju negativnih točk za lestvico TZS in sicer
za primere, ko igralec/ka neupravičeno ne pride na srečanje. V tem primeru bi dobil/a
toliko kazenskih oz. negativnih točk, kot bi jih dobil/a za uvrstitev v tistem krogu.
Točke bi se mu/ji odštele od točk na lestvici TZS. Zaradi uvedbe nove aplikacije za
izračun točk do nadaljnjega spremembo odložimo in bo uveljavljena, ko bo aplikacija
omogočala uvedbo negativnih točk.
Točka 4
Razno 1:
Člani TRK so razpravljali o podeljevanju nagrad na domačih turnirjih. Sprejeto je bilo
stališče, ki je zapisano v sklepu št. 2.
Razno 2:
Pod to točko je tekla razprava o nastopanju na dveh turnirjih v istem tednu. Po
razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP 4:

Igralcem, ki nastopajo na mednarodnih turnirjih se dovoli pozna
odjava do prvega žreba domačega turnirja (kvalifikacij ali glavnega
turnirja). To pravilo ne velja za državna prvenstva, masterse in play
off-e lig.

Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.

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