Zapisnik 2. seje strokovnega sveta SS
Pisarna Teniške zveze Slovenije, 29.9.2014, 19:00
Prisotni: v.d. predsednik SS Zoran Krajnc, Anja Regent, Gregor Sok, Dominik Senica, Aleš Šporn, Rok Ferjan,
Blaž Trupej, Andrej Kraševec, Gregor Krušič, Žiga Ham Kacin, Lea Štumberger
Odsotni: Srečo Završki, Darko Voglar, Andrej Jeras, Aleš Filipčič
Zapisnikar: Lea Štumberger

Dnevni red:
1. Potrditev priporočil za štipendije OKS (Zidanšek, Mraz, Prosenjak)
2. Kriteriji za kategorizacijo OKS (ekipna tekmovanja, ki niso zajeta v kriterije OKS)
3. Tekmovanja TZS (liga do 18 let, 8-11 let, moška članska liga, razpisi za organizatorje mednarodnih turnirjev v
Sloveniji)
4. Program mladinskih reprezentanc za leto 2015 (program, kdo)
5. Osnovni preventivni zdravstveni pregled – kategorizirani in ne kategorizirani športniki
6. Razno

1. Potrditev priporočil za štipendije OKS (Zidanšek, Mraz, Prosenjak in Erjavec)
Sklep ad.1: SS izda pozitivno mnenje za Tamaro Zidanšek in Hano mraz kateri izpolnjujeta vse kriterije za
štipendijo OKS. Lara Prosenjak in Veronika Erjavec ne dosegata kriterijev za perspektivni razred in s tem tudi
kriterijev za pridobitev štipendije razpisane s strani OKS, zato jim SS ne izda pozitivnega mnenja.
2. Kriteriji za kategorizacijo OKS (ekipna tekmovanja, ki niso zajeta v kriterije OKS)
OKS v kriterijih za kategoriziranje športnikov pri panogi tenis ne upošteva/zajema doseženih rezultatov na ekipnih
Evropskih in svetovnih tekmovanjih mladincev in mlajših mladincev. To pomeni, da rezultate iz ekipnih tekmovanj
Winter Cup in Summer Cup (ekipnih Evropskih prvenstev) ne upoštevajo kot dosežek za kategorizacijo,
upoštevajo se le rezultati Davis cup, Fed cup in ligaška tekmovanja TZS.
Leta 2011 in 2012 je SS TZS na OKS že poslal zahtevo po spremembi kriterijev za ekipna evropska tekmovanja
(WC in SC), kar je OKS za določeno obdobje tudi odobril.
Z dne 13.3.2014 poslani dokument SS TZS »Vrednotenje dosežkov teniških igralcev in igralk ter predlog
dopolnitev kriterijev za kategorizacijo športnikov« je bil s strani OKS delno odobren. Točka 3. omenjenega
dokumenta govori o upoštevanju najboljšega dosežka, ki je izražen s kriterijem SRL (uvrstitev na svetovni
jakostni lestvici ATP (moški) in WTA (ženske) in sicer, da se upošteva najboljši dosežek v prejšnjem
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ocenjevalnem obdobju (6 mesecev) in ne zgolj končna uvrstitev na SRL ob koncu leta. Ostali predlogi so bili s
strani OKS zavrnjeni.
Sklep ad. 2.: SS bo na OKS – odbor za vrhunski šport (OVŠ) naslovil dokument za dopolnitev vrednotenja
dosežkov in upoštevanje doseženih rezultatov na ekipnih Evropskih in svetovnih tekmovanjih mladincev/k in
mlajših mladincev/k. SS bo raziskal vzrok dosedanjega neupoštevanja kriterijev za našteta tekmovanja pri
kategorizaciji OKS. Odgovornost vodenja projekta je prevzel direktor TZS Gregor Krušič.
3. Tekmovanja TZS (liga do 18 let, 8-11 let, moška članska liga, razpisi za organizatorje mednarodnih
turnirjev v Sloveniji)
Na podlagi analize dosedanjega nivoja ligaškega tekmovanja, predstavljene s strani pisarne TZS, je SS sprejela
odločitev dviga nivoja članskega ligaškega tekmovanja ter delno ligaškega tekmovanja ostalih kategorij. Po daljši
razpravi, pri kateri (in ostalih) je sodelovala tudi predsednica TRK Anja Regent, je prišlo do več sprejetih sklepov
zapisanih v Ad. 3.
Ker je bila pisarna TZS v l.2014 deležna precejšnjega števila prošenj za izvedbo mladinskih mednarodnih
tekmovanj U12 – U18 (TE, ITF), je le ta naredila poizvedbo za možnost organizacije dodatnih tekmovanj a bila
zavrnjena zaradi izpolnjene kvote. Klubi so bili o slednjem po e-pošti podrobno obveščeni septembra 2014.
Ker sta imela kapetana-koordinatorja v l.2014 nemalo težav pri samovoljnih odločitvah izvajalcev mednarodnih
turnirjev o količini povabil (WC), so bili na to temo in temo mednarodnih turnirjev sprejeti in v Ad. 3 zapisani trije
sklepi.
V nadaljevanju se SS sklicuje na zapisnik 13. Seje UO, z dne 16.5.2014, ki v sklepu Ad. 2. pravi:
Sklep Ad. 2: UO opisane predloge – kvantiteta tekmovanj 8-11, skrajšanje in regionalizacija tekmovanj 8-11, ½
znesek prijavnine, koncentracija turnirjev in organizacija le teh za časa mednarodnih turnirjev, kategorizacija
igralcev 8-11 glede na datum rojstva - predlaga v obravnavo organoma SS in TRK.

-

-

Sklep Ad. 3:
Sklepi SS za turnirje 8-11 let pod okriljem TZS:
o v poletni sezoni je lahko s strani TZS razpisan zgolj en turnir mesečno. Izjema je mesec maj, ko je
predviden DST.
o V zimskem obdobju se bodo turnirji 8-11 let razdeljevali v dve kategoriji. V primeru večjega števila prijav se
bodo turnirji razdelili tudi lokacijsko kar pa ni pričakovati.
o Regionalizacija turnirjev 8 – 11 let se dogaja samoiniciativno saj otroci in starši zaradi finančnih
zmogljivosti ne obiskujejo več turnirjev, ki so izven domicilne regije.
o Kategorizacija igralcev 8-11 let ostaja enaka kot do sedaj.
o V kolikor na turnirjih 8-11 tekmovalec nastopa v dveh kategorijah, lahko izvajalec turnirja tekmovalcu
računa zgolj 1,5 vrednosti prijavnine. Tekmovalec v tem primeru prejme le eno darilno vrečko.
Koncentracija turnirjev v času večjih mednarodnih turnirjev je smiselna in jo SS podpira. TRK ima pri razpisu za
izvedbo le teh proste roke saj ima najboljši pregled.
Sistem igranja ekipnega tekmovanja do 18 let, tri tekme moški posamezno, dve tekmi ženske posamezno in dve
tekmi mešanih dvojic vse na dva dobljena tie-break niza, je potrjen. V letošnjem letu sta dovoljeni dve dvojni
registraciji na eno ekipo. Oba tekmovalca z dvojno registracijo imata pravico nastopa na vsaki tekmi. Nova pravila
za ekipno tekmovanje do 18 let bodo postavljena na podlagi izkušenj iz l.2014 in sicer v spomladanskem času
2015.
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Sklepi za dvig nivoja ligaških tekmovanj TZS:
o Znižajo se prijavnine za ligaška tekmovanja. Za klube, ki nastopajo v prvi članski ligi iz 459,02€ na
370,00€. Prijavnina za nastopajoče v drugi članski ligi se zniža iz 367,22€ na 320,00€. V ceniku se doda
cena za prijavnino ligaškega tekmovanja do 18 let, ki je 100,00€.
o SS predlaga TRK v potrditev, da je z naslova zmanjšanja stroškov, na rednem delu 1. moške in ženske
članske lige prisoten izključno vrhovni sodnik.
o V prvo moško ligo se priključi štiri najboljše ekipe iz druge lige.
o Sistem igranja v prvi moški ligi se spremeni in povzame sistem igranja druge članske lige (pet tekem
posamezno in dve tekmi dvojic), med tem ko se v drugi ligi povzame sistem tretje članske lige (štiri tekme
posamezno in ena tekma dvojic). Druga in tretja liga se združita, tekmovanje le te pa se za potrebe
racionalizacije stroška poti razdeli na vzhod in zahod. Do zapolnitve mest v drugi ligi se tretja liga ne
izvaja.
o Pogoj za igranje prve moške članske lige sta minimalno dve igrišči in ne več tri, kot doslej.
o SS predlaga v potrditev TRK, da je v prvi moški članski ligi lahko prijavljenih neomejeno število igralcev z
dvojno registracijo in en tujec. Pravico do nastopanja imata dva igralca z dvojno registracijo in tuji igralec.
Kadar je za igranje na posamezni tekmi postavljen tuji igralec, mora le ta nastopati tudi v igri dvojic.
o Poleg sprejetih sklepov za dvig nivoja in popularizacijo ligaškega tekmovanja bo pisarna TZS pripravila
predlog nove strategije za popularizacijo ligaškega tekmovanja v vseh kategorijah.
Sklepi na temo mednarodnih tekmovanj U12 – U18 (TE, ITF).
o SS predlaga TRK izdelavo kriterijev za izvedbo mednarodnih tekmovanj U12 – U18 (TE, ITF). Izvajalce
mladinskih mednarodnih turnirjev predlaga TRK UO TZS, ki jih na svoji redni seji obravnava in potrdi. Pri
izbiri se izdatno upošteva dosedanja tradicionalnost izvajalca dogodka.
o V Pravilniku za organizacijo mednarodnih tekmovanj se v 9. Členu v celoti izbrišeta odstavka: »velja v
primeru, če TZS prispeva manj kot 50 % nagradnega sklada« in »v primeru, da TZS prispeva vsaj 50 %
nagradnega sklada, ima povsod po eno povabilo več«.
Stavek »Teniška zveza ima 49 % povabil, zaokroženo navzdol oz. najmanj eno (razen pri samo enem)« se
zamenja s stavkom “Spodnja tabela ponazarja razdelitev povabil med izvajalca mednarodnega
tekmovanja in TZS«.
Obstoječa tabela se zamenja s spodnjo tabelo:
Skupaj povabil
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2

3

4

5

6
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8

Glavni turnir posamezno
Glavni turnir dvojice
Kvalifikacije posamezno
Kvalifikacije dvojice

0

1

1

2

2

2

2

2

4. Program mladinskih reprezentanc za leto 2015 (program, kdo)
Iztočno razmišljanje pod to točko je bilo: ekipa perspektivnih mladink in nekaj mlajših mladink ter mladincev je
vstopila v finalni del mladinskega tenisa in že začela tekmovati na vstopnih 10.000$ članskih profesionalnih
turnirjih. Člani SS so si bili enotni, da so potrebe po finančnih sredstvih za prihajajočo sezono izdatne in morajo
biti prvenstveno namenjena najboljšim tekmovalcem/kam. Razmislek je šel tudi v smer varčevanja in postavitve
kriterijev za odhod reprezentanc na ekipna tekmovanja (WC, SC), saj so nekatere že v naprej obsojena na
neuspeh. Povprečen strošek poti vsake izmed reprezentanc je 3% letnega budgeta za mladinske reprezentance,
kar je pri osmih reprezentancah in izvedbah dveh tovrstnih tekmovanj (zimsko EP, letno EP) nezanemarljiv
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strošek. Kapetan-koordinator Aleš Šporn je kot vodja programa idejo zavrnil z argumentom, da gre za »železni
repertoar«, ki se ga izvaja že več let. Ker bodo v l.2015 mladinke potovale na juniorske grand slame je želel
Gregor Sok »izposlovati« dodaten kapital za slednje. Gregor Krušič je odgovoril, da bo budget za mladinski
program za l.2015 znan v mesecu novembru 2014, na podlagi katerega lahko kapetana-koordinatorja kot
navadno pripravita plan za mladinski program. Že sedaj je znano, da bo slednji poleg osnove še povečan za
8.000€ z naslova nagrad za zmagovalce Tilia masters 2014 s strani generalnega sponzorja TZS Zavarovalnice
Tilia. Krušič je tudi izrazil nejevoljo nad velikim presežkom porabljenih sredstvih budgeta za mladinski program
glede na izdelan plan porabe za l.2014:
Prejeta sredstva: MŠŠ 12.000€, FŠ 53.000€, OKS 4.000€, ITF 3.000€ = 72.000€
Porabljena sredstva v 2014: 90.091k€. Vsi računi s strani izvajalcev še niso prispeli.
Razlika v prejetih in izdanih sredstvih: 18.000€, prekoračitev za 25%
Trenerja-koordinatorja sta bila plačana izven zneska porabljenih sredstev iz 2. alineje v višini 12.000€.
Skupni znesek investicije TZS v mladinski program za l.2014 je 102.000€. Vsi računi s strani izvajalcev še
niso prispeli.
Do prevelike potrošnje je prišlo z naslova planiranja vodje programa in ekstremno poznega pošiljanja računov s
strani trenerjev-spremljevalcev za opravljeno delo. Vala prevelike potrošnje kasneje v 2. polovici leta ni bilo več
moč zaustaviti, kar si pisarna TZS v bodoče ne more in ne bo dovolila več.
o
o
o
o

Sklep Ad. 4: Igralcem, ki dosegajo vrhunske rezultate, bo SS TZS na podlagi programa in kriterijev namenila
največ sredstev.
Plan za mladinski program 2015 bo pripravljen do konca leta 2014. V predvidena sredstva, namenjena
mladincem, bodo všteti tudi mladinski Grand Slami.
Izdelani plan in dejansko porabo bo pisarna TZS v 2015 sledila dosledneje od trenerjev pa pričakovala predajo
računov v skladu z razpisanim pravilom 14 dni po zaključku dela. V nasprotnem primeru račun ne bo asimiliran.
5. Osnovni preventivni zdravstveni pregled – kategorizirani in ne kategorizirani športniki
Na turnirjih pod okriljem TZS je bilo v tej in preteklih sezonah kar nekaj tekmovalcev z očitnimi zdravstvenimi
težavami, ki so se kazali na teniškem igrišču med tekmovanjem. Poleg Zakona o športu, ki v 43. členu nalaga
vsem kategoriziranim športnikom obvezen osnovni preventivni zdravstveni pregled, institucije NPŠZ svetujejo
prakticiranje osnovnih preventivnih zdravstvenih pregledov za vse člane NPŠZ. Ker TZS želi svoje člane
obvarovati morebitnih nepredvidljivih slučajev in se zavarovati, so člani sprejeli sklep.
Sklep Ad. 5: Klub mora ob registraciji poslati izjavo o opravljenem osnovnem preventivnem zdravstvenem
pregledu tekmovalca, opravljenem v istem letu registracije tekmovalca. V nasprotnem primeru ne bodo mogli
nastopati na turnirjih pod okriljem TZS. Sklep se doda v registracijski pravilnik in stopi v veljavo s 1.10.2014.
6. Razno
- V.d. predsednika SS Zoran Krajnc obvesti navzoče o odstopu Aleša Filipčiča z mesta predsednika SS TZS in z
mesta panožnega vodje.
- SS je obravnaval odstop Tine Pisnik z mesta kapetana članske reprezentance. Gregor Krušič poroča o velikih
razlikah med pričakovanim s strani TZS in dejanskim vložkom sedaj bivše kapetanke. Trenutno vodenje ekipe
opravlja dosedanji pomočnik kapetanke Andrej Kraševec. Kraševec poroča o trenutnem stanju vseh igralk s
katerimi je redno na zvezi ter predvidenih pripravah članic in mladink v mesecu novembru, kjer naj bi bila prisotna
tudi naša najboljša igralka Polona Hercog.
- SS TZS je bil predstavljen logo Zavarovalnice Tilia, »TILIA TENIS«, ki bo v l.2015 vtisnjen na uradne žoge TZS,
ki se bodo uporabljale na tekmovanjih VO, vseh članskih mednarodnih tekmovanjih in tekmovanju Tilia masters.
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Zaradi kršitev reprezentantov v zvezi z neenotnostjo pri nošenju reprezentančnih oblačil (Portorož, Mexico), SS
ponovno nalaga odgovornost kapetanom-spremljevalcem, ki morajo poskrbeti, da so na uradnih slikanjih,
protokolih in tekmovanjih enotno tekmovalci in trener enotno oblečeni. Predsednik TZS je za v bodoče
nespoštovanje zapretil z izročitvijo posameznika disciplinskemu sodniku.
TZS skozi programe kot so mladinski program (ml.reprezentance), meritve in svetovanja, denarne nagrade na
turnirjih (Tilia masters, članski turnirji in čl.liga), sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih turnirjev, štipendije in
ostalo, v svoje kandidate za reprezentance vsako leto investira znatne količine finančnih sredstev. Na podlagi
slabih izkušenj se je TZS s »Pogodbo med TZS in kandidati za reprezentanco« (tekmovalci) odločila zavarovati.
Člani SS so pripravljeno Pogodbo analizirali in dodelali.
Sklep Ad. 6:
Odstop Aleša Filipčiča z mesta predsednika SS TZS in panožnega vodje akceptirajo in nimajo pripomb. Mesto
v.d. predsednika SS prevzame dotedanji podpredsednik SS g.Zoran Krajnc. Na mesto novega panožnega vodje
v.d. predsednika SS Zoran Krajnc predlaga diplomanta FŠ Aleša Šporna s čemer so se navzoči strinjali. Šporn je
do vloge ostal neopredeljen in povedal, da želi pred sprejetjem funkcije izvedeti točen opis del in nalog ter opraviti
primopredajo poslov. O obsegu dela se bo pozanimal pri dr. Vodičarju in dr. Filipčiču.
Odstop Tine Pisnik z mesta kapetanke članske ženske reprezentance člani SS sprejmejo in nimajo pripomb ter
asimilirajo poročilo Andreja Kraševca.
SS TZS potrdi umestitev logotipa »TILIA TENIS« na uradno žogo TZS.
SS potrdi odgovornost kapetanom-spremljevalcev, ki morajo poskrbeti za enotnost nošenja reprezentančnih
oblačil za časa nastopanja.
Pogodbe med TZS in kandidati za reprezentanco (tekmovalci) so obvezne. Pogodbo morajo imeti podpisano vsi
kandidati, ki želijo črpati sredstva TZS z naslova mladinskega programa, meritve in svetovanja, štipendij, iger
OKS in vseh ostalih aktivnostih neposredno ali posredno financiranih s strani TZS.
Za vsakega posameznega kandidata bosta kapetana-koordinatorja ažurno po vsaki aktivnosti vodila tabelo
investicij s strani TZS. Prav tako bosta ob koncu leta pripravila izkaz vseh vloženih sredstev s strani TZS, ki bo
uradno objavljen na strani TZS.

Seja zaključena ob 23:10h.

v.d. Predsednika SS
Zoran Krajnc

Ljubljana, 21.10.2014
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