TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Tekmovalnko registracijska komisija

ZAPISNIK
12. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 11.3. 2014, ob 12.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Volt, Plejič, Matevžič, Regent,
Odsotni člani TRK: Razboršek
Prisotni vabljeni: Krušič, Ham

Dnevni red:
1) Potrditev zapisnika 11. seje TRK TZS
2) Koledar TZS Poletje 2014 - potrditev organizatorjev
3) Postavitev ligaških sistemov 2014 - prijavljene ekipe
4) Razno
Točka 1:
Zapisnik 11. redne seje TRK je bil potrjen s pripombo:
Točka 6: prijavnine na tekmovanja vsebujejo 22% DDV.
Predlog, ki je bil podan na UO, ki obravna obstoječe prijavnine, je kot končno ceno
potrdil ceno z vključenim DDV.
Točka 2:
Koledar TZS Poletje 2014-potrditev organizatorjev
Komisija TRK je skupaj skupaj z direktorjem TZS pripravila predlog koledarja Poletje
2014.
Predlog je obravnaval in dokončno potrdil Nadzorni odbor UO v sestavi g. Kirbiš, g.
Sok in g. Krušič.

Ob obravnavi se je NO seznanil z razpisnimi pogoji in dejstvi, ki so bila upoštevana
pri pripravi koledarja. NO je organizacijo turnirjev odklonil klubom neplačnikom.
Prednost so imeli klubi, ki so bili pripravljeni prevzeti organizacijo mednarodnih
projektov, kot so turnirji serije Futures, ITF, TE. Z ATP Challengerjem v Portorožu je
prišlo do nekaterih sprememb pri organizaciji turnirjev. Vsi turnirji vezani na ta termin
so v organizaciji TK VAL, Marina Portorož.
Ostali turnirji so bili razdeljeni glede na kriterije in po principu rotacije. Število
prijavljenih organizatorjev za izvedbo turnirjev v letu 2014 je močno preseglo število
razpoložljivih turnirjev.
Članski turnirji so bili dodeljeno organizatorjem, ki so ponudili denarni sklad.
Direktor je potrdil, da bo vsem organizatorjem članskih turnirjev v poletni
sezoni, ki so ponudili nagradni sklad 500 eur ( TK MU-SO, POLZELA, KRŠKO),
s strani TZS zagotovljen še dodatni denarni sklad v enaki višini (500 eur).
TRK je v koledar prvič dodala ligaško tekmovanje ekip do 18 let. Termin je predviden
takoj po Mastersih, drugi vikend v oktobru. Igralo se bo po sistemu RR + PLAY OFF.
Ekipo sestavljajo 3 fantje in 2 dekleti. Igra se tri moške posamezne dvoboje, dva
ženska dvoboja in dva dvoboja mešanih dvojic.
Projekt TILIA MASTERS 2014: Vsi mastersi bodo izvedseni med 3. in 6. oktobrom
2014.
Pisarna TZS pošlje vsem klubom razpis za organizacijo mastersov. Izbere se
najboljši ponudnik.
Točka 3:
Postavitev ligaških sistemov 2014 - prijavljene ekipe
1. STML
Komisija je ugotovila, da se je v 1. STML prijavilo 5 ekip.
Pravico nastopa v I. SMTL je imel TK Brezina Brežice, kot zmagovalec play off-a
2.STML 2013, vendar se za nastopanje v 1.slovenski ligi ni odločil. Kot poraženec
play offa v letu 2013 je imel pravico nastopa v 1.STML tudi ŠTK Velenje, a tudi ta
prostovoljno ostaja v 2.STML.

2. STML
V 2. STML se je prijavilo 8 ekip. Liga bo enotna, 7 rednih kol in play off prvo in drugo
uvrščene ekipe.
3. STML
V 3. STML se je prijavilo 10 ekip, ki bodo razdeljene v dve skupini.
ENOTNA ŢENSKA LIGA
V enotno STL za ženske se je prijavilo 10 ekip, ki bodo razdeljene v dve skupini. V
play off se uvrstita prvo in drugo uvrščena ekipa iz vsake skupine.
LIGA 12
V ligo do 12 let je prijavljenih 18 ekip. Ekipe bodo razdeljene v tri skupine. V play off
se uvrstijo štiri ekipe.
LIGA 14
V ligo do 14 let za dečke se je prijavilo 12 ekip. Ekipe bodo razdeljene v dve skupini.
V ligo do 14 let za deklice se je prijavilo 11 ekip. Ekipe bodo razdeljene v dve
skupini.
LIGA 18
Ligaško tekmovanje do 18 let bo v terminu 10.-13.10.2014.
Vse podrobnosti bodo znane po naslednji seji TRK.
Pomembno za vse klube, sodelujoče v ligaškem sistemu 2014 :
Izstop iz ligaških tekmovanj, po poimenski prijavi, se sankcionira.
Minimalno število prijavljenih igralcev v ligaški ekipi, mora biti za eno več, kot
je tekem za posameznike (npr.; LIGA 3+1, min.št. prijav je 4 itn.).

Točka 4:
Razno 1: Fredijev memorial
Komisija je obravnavala tekmovalni sistem na Fredijevem memorialu, termin 6.10.8.2014 za tekmovalce do 12 let in glede na statistične podatke o nastopajočih v
zadnjih treh letih, ki jih je pripravi Matevžič ugotovila,
da sistem ostane
nespremenjen.
Po tekmovanju v RR se prvo in drugo uvrščeni tekmovalci pomerijo med sabo v A
turnirju, tretje in četrto uvrščeni tekmovalci pa v B turnirju.
Razno 2: Neusklajenost biltenov in pravilnikov
Komisija se strinja z ugotovitvijo g. Grosmana o zgoraj omenjenih neskladjih, zato je
potrebno v bodoče bolj natančno pripraviti Bilten.
Razno 3: Člen 2.2.4. – tekmovalni pravilnik (dve tekmovanji istočasno)
Komisija je obravnavala pritožbo g. Škete o kršenju Tekmovalnega pravilnika člen
2.2.4., ki obravnava igranje na dveh tekmovanjih istočasno. Komisija je soglasno
ugotovila, da v omenjenem primeru kršitve ni bilo.
Ugotovila pa je tudi, da je dvoumen člena 2.2.4. mogoče različno razlagati oz. je
zapisan dvoumno, zato je sprejela sklep, da se besedilo ustrezno popravi.
SKLEP 1: Popravek člena 2.2.4. Tekmovalni pravilnik
Igralec se lahko prijavi in tekmuje na samo enem tekmovanju istočasno. Dve
tekmovanji se ne prekrivata, če se glavni turnir kasnejšega turnirja začne dan za
predvidenim finalom prejšnjega turnirja. Igralec, ki je izgubil v glavnem turnirju, se
lahko prijavi na drugo tekmovanje.
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.

V Ljubljani, 20.3.2014
Zapisnik zapisala:
Anja Regent, predsednica TRK

