ZAPISNIK
5. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 22.12. 2011, ob 16.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Plejič, Matevžič, Razboršek, Regent,
Odsotni člani TRK: Volt

Dnevni red:
1) Potrditev zapisnika 4. seje TRK TZS
2) Potrditev 1. korespondenčne seje
3) Razno

Točka 1:
Zapisnik 4. redne seje TRK je bil potrjen, s pripombami:
Koledar Tekmovanj ZIMA 11/12:
a) odpoved Rogaška, nadomestne lokacije so bile naknadno določene in sicer:
1) RR 12, RR 14 TK Nova Gorica
2) DP 16 ŽTK Maribor
3) DP 18 MAX Ljubljana
b) problematika najema teniške dvorane v Radencih, za potrebe ITF 18, s pričetkom
30.1.2012. Dosežen dogovor o pomoči TZS pri organizaciji ITF Radenci, z namenom,
da se turnir obdrži v Sloveniji. Za naslednje leto bo TZS iskala novega organizatorja.

Točka 2:
Potrditev 1. korespondenčne seje
Zapisnik 1.korespondenčne seje je bil soglasno potrjen.
Točka 3:
Razno 1:
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.
Na državnih prvenstvih lahko nastopijo neprijavljeni igralci na DP, ki so sicer v
istem tednu nastopali na mednarodnih turnirjih, le s povabilom bodisi kapetana
ali organizatorja !
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Razno 2:
TUJCI, ki nastopajo na tekmovanjih iz koledarja TZS, so se dolžni pravočasno
registrirati. Registracijsko takso, v višini 15 eur, so dolžni poravnati vrhovnemu
sodniku na prvem odigranem turnirju. Pobrano takso sodnik izroči organizatorju, le-ta
pa jo nakaže na TZS.

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

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