TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
1. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v prostorih TZS Ljubljani,
dne, 26.3.2014 ob 19. uri

Prisotni: Tina Pisnik, Blaž Trupej, Gregor Sok, Srečo Završki, Aleš Šporn, Dominik Senica, Gregor
Krušič, Marko Umberger.
Odsotni: Andrej Jeras, Zoran Krajnc, Darko Voglar in Rok Ferjan.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Sprejem zapisnika prejšnje seje
Analiza ženskega vrhunskega tenisa (poročilo Fed pokal, analiza, rešitve; Tina Pisnik)
Sprejem programa mladih reprezentanc TZS za leto 2014 (Aleš Šporn, Dominik Senica)
Razno.

Ad. 1
Strokovni svet TZS je brez razprave sprejel:
Sklep št. 1: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel zapisnik 3. seje Strokovnega sveta TZS, ki je bila v
letu 2013.
Ad. 2
V zvezi z nastopom ekipe FC je Tina Pisnik komentirala poročilo o nastopu ekipe v Budimpešti.
Vzdušje v ekipi je bilo dobro, z izjemo obnašanja dveh igralk, ki ni bilo primerno. Danila Jakupovič je
navkljub prvencu pokazala zrelo igro in primeren pristop.
Kapetanka je predstavila načrte za naprej, ki bodo šli v smeri nadaljnjih pogovorov s Polono Hercog in
Tadejo Majerič. Predvidene so priprave v času nastopa DC ekipe v Portorožu, kamor bodo vabljene
tudi mlajše igralke. Rok za potrditev je 28.3.2014. Potrebna je vzpostavitev dobrih odnosov z vsemi
igralkami in čimprejšnji dogovori z igralkami za dvoboje v 2015. Potrebno je delo in dogovori na novih
temeljih ter transparentno delovanje. Kapetanka do konca maja 2014 pripravi akcijski načrt.
Sklep št. 2: Strokovni svet TZS je sprejel poročilo o nastopu FC ekipe ter kapetanki dal nalogo, da
do 30.5.2014 pripravi akcijski načrt delovanja FC ekipe v prihodnjih dveh letih.
Ad. 3
V zvezi s programom mladih reprezentanc TZS je potekala razprava na temelju informacij o porabi že
sredstev. Ker so stroški kapetanov kriti v okviru projekta OKS bo budžet mladih reprezentanc za leto
2014 znašal 78.000 EUR. Posebna sredstva so namenjena udeležbi deklet na OIM v Nanjingu.
V zvezi z nastopi na ekipnih EP TZS pošlje Tennis Europe prošnjo za prilagoditev kraja tekmovanj (v
bližini Slovenije, brez letalskega prevoza). Zaradi neporavnanih obveznosti do TE, ne moremo
organizirati ekipnih tekmovanj doma. Naslednji sestanek v zvezi s FN bo 15.5.2014.

Ad. 4
Uradni trener Rok Ferjan je v okviru programa mladinskih teniških reprezentanc spremljal na ITF
turnirju na Češkem (Prerov) Hano Mraz in Manco Pislak. Na temelju trenerjeva obvestila je svet
razpravljal o predlogu ukrepa in sprejel naslednji sklep:
Sklep št. 3: Zaradi neupoštevanja navodil uradnega trenerja, Strokovni svet TZS izreka Hani Mraz
javni opomin. Ob naslednji kršitvi pravil bo SS TZS predlagal zaustavitev finančne pomoči Hani
Mraz s strani TZS v letu 2014.

Strokovni svet TZS nima zadržkov, da Tomislav Ternar odda vlogo za zaposlitev športnikov v javni
upravi.
Gregor Sok je želel preveriti informacijo, da je razlog za padec TZS iz 1. v 2. skupino športov, oddaja
nepopolnih podatkov o kategoriziranih športnikih s strani TZS službi OKS. Izkazalo se je, da je TZS
oddala popolno vlogo.
Strokovni svet TZS predlaga trojni vnos in nadzor vnosa:
1. Pisarna TZS pozove klube, da vnesejo igralce-ke v aplikacijo (upoštevajo tako domače kot
mednarodne rezultate)
2. Žiga Ham preveri in vnese igralce-ke, ki so dosegli mednarodne kriterije
3. Kapetani TZS na opozorilo pisarne TZS, naredijo zadnji nadzor vnešenih rezultatov.

Seja je bila končana ob 21.45 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 8.4.2014

