TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet

ZAPISNIK
1. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 28.3.2013 ob 18.15 uri
Prisotni: Tina Pisnik, Srečo Završki, Gregor Sok, Darko Voglar, Aleš Šporn, Gregor Krušič,
Marko Umberger in Aleš Filipčič.
Odsotni: Zoran Krajnc, Blaž Trupej, Andrej Jeras.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem zapisnika prejšnje seje
Program teniških reprezentanc v letu 2013
Predlog nadomestnega člana strokovnega sveta TZS
Sofinanciranje mednarodnih tekmovanj 2012
Razno
- Testiranja DC, FC
- Vprašanja predsednika TZS.

Ad. 1
Strokovni svet TZS je po razpravi sprejel:
Sklep št. 1: Strokovni svet TZS soglasno sprejema zapisnik 6.dopisne seje Strokovnega
sveta TZS.
Ad. 2
Kapetan Aleš Šporn je pojasnil izhodišča, ki sta jih z Dominikom Senico upoštevala pri pripravi
programa za leto 2013. V določenih starostnih kategorijah so določeni nosilci programa. To so
igralci-ke, ki dosegajo nadpovprečne mednarodne rezultate. Za njih so bili poleg
reprezentančnega programa, določeni še razvojni turnirni. Na te turnirje se bodo lahko
priključevali tudi ostali igralci-ke, ki bodo izpolnjevali pogoje. Oblikovana je ena ekipa v
kategoriji do 14 let in dve ekipi do 18 let.
Glede na določene zaplete, so bila še bolj natančno definirana pravila za določanje trenerja, ki
lahko koristi gostoljubje organizatorja.
Za kandidate, ki se bodo udeležili OFEM je možno v okviru OKS organizirati nezgodno
zavarovanje. Odločitve o številu zavarovancev sprejmeta kapetana.
Sklep št. 2: Strokovni svet TZS je sprejel Program reprezentanc TZS za leto 2013 na osnovi
finančnih izhodišč, ki jih je določil UO TZS. Program stopi v veljavo s 1.4.2013.

Ad. 3
Ker je Tina Pisnik kot članica Strokovnega sveta TZS postala kapetanka DC ekipe, je potrebno
za normalno delovanje SS TZS, izbrati nadomestnega člana. Člani so predlagali naslednje
kandidate, pri katerih bodo preverili interes za sodelovanje v svetu. Gregor Sok kontaktira
Marka Tekavca, Srečo Završki Roka Ferjana in Aleš Filipčič Tomaža Berndijaša. Ko prejmemo
povratne informacije kandidatov, bo predsednik SS TZS sklical dopisno sejo. Izbran bo
kandidat, ki bo prejel največ glasov.
Ad. 4
V okviru kriterijev sofinanciranja mednarodnih tekmovanj v letu 2012 in doseženih rezultatov
igralcev-k, so pogoje izpolnili: Aljaž Bedene, Nastja Kolar, Tjaša Šrimpf in Nina Potočnik.
Na temelju predlogov odgovornih kapetanov in razprave je Strokovni svet TZS sprejel
naslednji sklep:
Sklep št. 3: Strokovni svet TZS odobri koriščenje naslednjih sredstev od 1.5.2013 dalje.
Aljažu Bedenetu, Nastji Kolar in Nini Potočnik se odobri znesek 1500 EUR, Tjaši Šrimpf pa
1000 EUR. Sredstva lahko igralci-ke koristijo za stroške tekmovanj in ob predložitvi
ustreznih dokazil.
Ad. 5
Pod točko razno je Strokovni svet TZS razpravljal o tekočih zadevah in sprejel naslednje
sklepe:
-

Kapetana DC in FC pri članih ekip preverita koriščenje testiranj na IŠ

-

Strokovni svet TZS je pri projektu dvorane Tivoli predsedniku predlagal naslednje
svetovalce: Vinka Hajtnik – Murka, Andreja Jerasa in Marjeto Smodiš.

-

Na predsednikovo vprašanje v zvezi z razdelitvijo turnirjev klubom, SS TZS ugotavlja,
da je ta aktivnost v celoti pristojnost TRK

-

Potekala je tudi razprava v zvezi s tekmovalnim sistemom U8-U11. Darko Voglar in
Aleš Filipčič bosta pripravila nekaj predlogov za spremembe.

Seja je bila končana ob 20. uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 2.4.2013

