ZAPISNIK
7. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 16.3. 2012, ob 11.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Volt, Matevžič, Regent,
Odsotni člani TRK:, Razboršek Plejič
Prisotni vabljeni: Kofol, Ham
Dnevni red:
1) Potrditev zapisnika 6. seje TRK TZS
2) Koledar TZS Poletje 2012 - potrditev organizatorjev
3) Postavitev ligaškega sistema 2012 - prijavljene ekipe
4) Razno

Točka 1:
Zapisnik 6. redne seje TRK je bil potrjen

Točka 2:
Koledar TZS Poletje 2012
Sprejeli smo koledar tekmovanj TZS za POLETJE 2012 in izbrali organizatorje.
Glede na veliko število organizatorjev smo potrdili prednostne kriterije za izbor, ki so:
1) Pogodba klubov s TZS, ki TZS zagotavlja finančna sredstva ali drugačne
ugodnosti
2) Organizacija mednarodnih turnirjev
3) Ustrezni infrastrukturni pogoji in regijska porazdelitev
4) Poravnane finančne obveznosti klubov do TZS

Točka 3:
Postavitev ligaškega sistema 2012 - prijavljene ekipe
Število prijavljenih ekip:
1.STML : 6 ekip
2.STML : 10 ekip (TK Krško prijava v 3. STML)
3.STML: 17 ekip
1.STŽL: 4 ekipe (zaradi majhnega št. prijavljenih ekip se uvede enotna ženska liga)
2.STŽL: 5 ekip (zaradi majhnega št. prijavljenih ekip se uvede enotna ženska liga)
LIGA 14 – dečki: 14 ekip
LIGA 14 – deklice: 15.ekip
LIGA 12 : 18 ekip
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Zaradi majhnega števila ekip v 1. In 2. ženski ligi smo sprejeli sklep:
SKLEP 1:
ENOTNA ŽENSKA LIGA
V letu 2012 se izjemoma uvede enotna Slovenska teniška ženska liga, ki se bo igrala
v dveh skupinah. V play off napredujeta prvo in drugo uvrščeni ekipi iz vsake
skupine.
V letu 2013 bodo imele, v primeru zadostnega števila prijavljenih ekip, mesto v
1.STŽL štiri ekipe iz play off-a in tretje uvrščeni ekipi iz obeh skupin.
Termini enotne STŽL: pričetek ob 10.00
1.kolo: 2.6.
2.kolo: 3.6.
3.kolo: 9.6.
4.kolo: 10.6.
Play off: 23. In 24. 6. 2012
SKLEP 2:
3.STML
3. STML se bo igrala vsako nedeljo v mesecu maju in juniju, v dveh skupinah .
Termini: pričetek ob 10.00 uri
1.kolo: 6.5.
2.kolo: 13.5.
3.kolo: 20.5.
4.kolo: 27.5.
5.kolo: 3.6.
6.kolo: 10.6.
7.kolo: 17.6.
8.kolo: 24.6.

SKLEP 3:
Vsa ligaška srečanja se pričenjajo ob 10.00 uri (sobota,nedelja) in ob 14.00 uri (dnevi
med tednom).

.
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Točka 4:
Razno 1:
Obravnavali smo pripombe g. Antona Grosmana o uvedbi novosti v Tekmovalnem
pravilniku, ki se nanašajo na srečne poražence. Po posvetu s sodniško organizacijo
in pridobljenimi mnenji smo ugotovili, da je bila uskladitev s pravilniki ITF in TE
pravilna in da sodniki podpirajo uveljavljeno spremembo.
Razno 2:
G. Kofol je predstavil pogodbo TZS o uvedbi nove uradne žoge Babolat Roland
Gaross, ki jo bo TZS s 1.4.2012 podpisala s podjetjem GSR d.o.o.
Določili smo globo za neupoštevanje uporabe uradne žoge, ki znaša 300 eur.
Popravili smo dikcijo člena 2.1.14 v Tekmovalnem pravilniku 2012, ki se sedaj glasi:

MENJAVE ŽOG

3 nove žoge, menjava na 11/13 iger:
- finale poletnega DP v članski kategoriji – posamezno
 3 nove žoge, tretji niz nove žoge:
- finale poletnega DP v članski kategoriji – dvojice
- polfinale in finale državnih prvnstev
- člansko DP do vključno polfinala
- 1. moška liga
 2 novi žogi, tretji niz novi žogi:
- OP turnirji v kategorijah 16,18 in čl
- DP v kategorijah 12-18 let do vključno četrtfinala
- mastersi v vseh kategorijah
- vsa ekipna in ligaška tekmovanja razen 1. moške
lige
 2 primerni žogi (prvi dvoboji dnevno nove žoge):
- vsa OP v kategorijah 12, 14 let
- kvalifikacije vseh tekmovanj
OP 8-11 LET: NOVE ŽOGE :
20 X MINI SLOW PLAY, 20 X MIDI ŽOGA,
20 X NORMALNE ŽOGE


Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.

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