ZAPISNIK
6. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 23.2. 2012, ob 11.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Plejič, Matevžič, Regent,
Odsotni člani TRK: Volt, Razboršek
Prisotni vabljeni: Filipčič, Jerkič, Kofol, Ham

Dnevni red:
1) Potrditev zapisnika 5. seje TRK TZS
2) Koledar TZS Poletje 2012
3) Priprava ligaškega sistema 2012
4) Dopolnitve Tekmovalnega in Disciplinskega pravilnika
5) Obravnava pritožb
3) Razno

Točka 1:
Zapisnik 5. redne seje TRK je bil potrjen, s pripombami na SKLEP št. 4.
Strokovni svet se ne strinja s sklepom št. 4, o možnosti podelitve vabil s strani
kapetanov, zaradi igranja na mednarodnem tekmovanju. Povabila na DP naj bodo
nemenjena mladim igralcem in igralkam.
Ob tem smo obravnavali tudi problem SE (special exem) in ugotovili, da v
slovenskem prostoru ni potrebe po uvedbi tega pravila.
Točka 2:
Koledar TZS Poletje 2012
S predsednikom Strokovnega sveta g. Filipčičem, smo glede na predlog kapetanov
Aleša Šporna in Dominika Senice, uskladili koledar Poletje 2012. Upošteva se
predlog SS za termine poletnih Državnih prvenstev, ki jih uskladimo z mednarodnim
koledarjem.
Pisarna TZS pripravi razpis za organizacijo poletnih tekmovanj iz koledarja Poletje
2012. Določimo termine za FUTURES turnirje 2012, ki se pošljejo v potrditev na ITF.
Potrjeni so naslednji organizatorji turnirjev serije FUTURES:
1) TK Bled Zaka,
2) TK Branik Maribor in
3) TK As Litija.
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Točka 3:
Priprava ligaškega sistema 2012
Klubom se pošlje razpis za enotno prijavo ekip za vse lige v letu 2012. Klubi morajo
prijavo oddati do 11.3.2012. Glede na število prijavljenih ekip v posameznih ligah, bo
na naslednji seji postavljen Ligaški sistem 2012.
Poimenska prijava ekip za ligo 12, M2, M3, Ž1 in Ž2 je do 10.4.2012.
Poimenska prijava ekip za ligo 14 (dečki in deklice) in M1 je do 10.8.2012.
Točka 4:
Dopolnitve Tekmovalnega in Disciplinskega pravilnika
Dve tekmovanji istočasno iz koledarja TZS
G. Jerkič je predstavil problem člena 2.2.4 v PRAVILIH TENIŠKIH TEKMOVANJ
2012 in problem 54.člena v DISCIPLINSKEM PRAVILNIKU.
Obravnavali smo problem tolmačenja zgornjega pravila 2.2.4.:
Igralec se lahko prijavi in tekmuje na samo enem tekmovanju istočasno. Kršitev
zgornjega pravila je že, če ostane igralec prijavljen na dva turnirja istočasno po
preteku roka za pravočasne odjave. Za kršitev je odgovoren KLUB, zato se za
tovrstno kršitev kaznuje KLUB.
Predvidena kazen je finančna.
Trenutno se kaznujeta dva kluba: 1) TK Koper in 2) LTC-Ljubljana.
Glede na predlog g. Jerkiča se iz Disciplinskega pravilnika briše 25.člen.

Točka 5:
Obravnava pritožb
1) Ponovno smo obravnavali slabo vedenje staršev, predvsem na tekmovanjih v
mlajših kategorijah (8-11 in 12) in sprejeli stališče, da se ob naslednjih izgredih
teh staršev sprejme oster ukrep, ki bo prepovedal njihovo prisotnost na
teniških tekmovanjih.
2) Zaradi velikega števila odsotnosti igralcev na tekmovanjih TZS se obvesti vse
klube, da so dolžni pošiljati le verodostojna zdravniška spričevala. Ostalih
opravičil se ne bo upoštevalo !
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Točka 6:
Razno 1:
Primer MLAKAR, prošnja za prestavitev kazni, zaradi možnosti sodelovanja na DP je
bila korespondenčno obravnavana in preložitev ni bila odobrena.
Razno 2:
Obravnavali smo prošnjo organizacijskega odbora za pomoč družini KOMAC, ob
tragični izgubi, o dodelitvi GRATIS prijavnin, ki smo jo soglasno podprli. Vsem
klubom in sodnikom se pošlje zgornje obvestilo. Ugotovitev, da se je akcija že pričela
izvajati nas veseli.
Razno 3:
Obravnavali smo potrebo po uporabi kartic TZS in ugotovili, da jih člani TZS ne
potrebujejo več. Vsi člani TZS, ki se želijo udejstvovati na tekmovanjih TZS, morajo
biti redno registrirani in zavedeni v bazi TZS, saj jih v nasprotnem primeru program
ne sprejme in se ne morejo prijaviti na tekmovanje.
Razmišlja se o ukinitvi kartic TZS (zmanjšanje stroškov TZS) in o uvedbi dodatne
baze vseh članov TZS, z digitalno sliko, ki bo na voljo na spletnih straneh TZS.
Izpostavjen je bil tudi problem pokrivanja članstva v večih kategorijah: V, C, T
tekmovalec, veteran, trener… Problematiko bomo zaklučili na naslednji seji TRK.

Razno 4:
Dvig cen registracij in prijavnin
Upravnemu odboru bo poslan predlog za dvig cen registracije članov TZS za 5 eur, in
registracije kluba na 250 eur. Predlagan je bil tudi dvig vrednosti kazenske točke, kar
bo predlog nadaljnje obravnave.
Predlog dviga prijavnin na tekmovanju TZS se pošlje v obravnavo UO. Predlagamo
povprečen dvig prijavnin za 3 eur. Izjema so prijavnine na tekmovanjih OP 8-11, kjer
dvig cen ni potreben.

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.

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