ZAPISNIK PRVE REDNE SEJE
STROKOVNEGA SVETA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je potekala v torek, 27. 01. 2015, prostorih Teniške zveze Slovenije, na naslovu
Šmartinska 152, Ljubljana.

Seja se je pričela ob 19. uri.
Prisotni člani strokovnega sveta: Marko Por, Daniel Šantl, David Lenar, Tomaž Berendijaš,
Marko Tkalec, Borut Urh, Aleš Šporn, Dominik Senica in Andrej Kraševec
Odsotni člani strokovnega sveta: Gregor Sok in Blaž Trupej.
Na seji so bili prisotni tudi : Gregor Krušič , Anja Regent in Primož Starc.

Ugotovi se, da je na seji prisotno dovolj članov strokovnega sveta, zato lahko organ veljavno
sklepa.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Konstituiranje Strokovnega sveta Teniške zveze Slovenije;
3. Strategija TZS od leta 2014 - 2018;
4. Koledar tekmovanj TZS;
5. Lestvica TZS;
6. Tekmovanja TZS v kategoriji 8 - 11 let;
7. Pogodba mladi reprezentanti;
8. Kategorizacija in kriteriji kategorizacije OKS;
9. Program mladinskih reprezentanc 2015;
10. Program mlade Fed Cup in mlade Davis Cup ekipe;
11. Meritve in svetovanja;
12. Obveščanje trenerjev, staršev in tekmovalcev…;
13. Razno.

Ad. 1)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.1 :
»Strokovni svet TZS sprejema naslednji predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Konstituiranje Strokovnega sveta Teniške zveze Slovenije;
3. Strategija TZS od leta 2014 - 2018;
4. Koledar tekmovanj TZS;
5. Lestvica TZS;
6. Tekmovanja TZS v kategoriji 8 - 11 let;
7. Pogodba mladi reprezentanti;
8. Kategorizacija in kriteriji kategorizacije OKS;
9. Program mladinskih reprezentanc 2015;
10. Program mlade Fed Cup in mlade Davis Cup ekipe;
11. Meritve in svetovanja;
12. Obveščanje trenerjev, staršev, tekmovalcev…;
13. Razno.«
ZA

9,

PROTI 0,

VZDRŽANI

0

Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 2)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št.2 :
»Strokovni svet Teniške zveze Slovenije se konstituira v sledeči sestavi:
-

Marko Por – predsednik;
Daniel Šantl – podpredsednik;
David Lenar – član;
Tomaž Berendijaš – član;
Gregor Sok – član;
Borut Urh – član;
Marko Tkalec – član;

Po funkciji so člani strokovnega sveta tudi kapetana koordinatorja mladinskih reprezentanc
Aleš Šporn in Dominik Senica, kapetan FED Cup Andrej Kraševec in kapetan Davis Cup Blaž
Trupej«
ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 3)
Marko Por predstavi smernice proti katerim bo v naslednjih štirih letih deloval
strokovni svet Teniške zveze Slovenije. Na to točko dnevnega reda ni potrebno
glasovanje, ker je splošnega značaja.
- TZS mora v naslednjih štirih letih večji del finančnih sredstev začeti vlagati v
najbolj perspektivne igralce-ke v Sloveniji. Potrebno bo iti zelo ozko v kategorijah
do 16 in do 18 let. Direktna finančna pomoč točno določenim igralcem, ki so po
mnenju strokovnega sveta izredno perspektivni in imajo odlične rezultate v
mednarodnem merilu (top 100 ITF, medalja na EP);
- V mlajših kategorijah lahko s pokrivanjem večjega števila mednarodnih tekmovanj
zajamemo večje število igralcev. Le tem bi bila finančna pomoč nudena posredno
preko sofinanciranja stroškov prevoza in trenerja na mednarodna tekmovanja;
- Določitev teh mladih perspektivnih igralcev – sestaviti spisek tekmovalcev in
njihovih trenerjev;
- Te igralce je potrebno zavezati s pogodbo, da bodo vedno na voljo za
reprezentančne nastope;
- Potrebno bo nuditi finančno pomoč igralcem od 18 do 23 leta (Mlada DC in FED
Cup ekipa);
- Potrebno je ugotoviti katera tekmovanja so s stališča OKS vredna več in se bolj
vrednotijo pri pridobivanju državnih finančnih sredstev (MŠŠ, FŠ, OKS). Na podlagi
teh ugotovitev nato pripravimo program mladinskih reprezentanc. Spremeniti je
potrebno kriterije kategorizacije panoge tenis na OKS;
- Potrebna je racionalizacija programa mladinskih reprezentanc za leto 2015.
Spremeni se dnevno nadomestilo trenerjem in spremeni se plačevanje stroškov
igralcem na tekmovanjih;
- Koledar tekmovanj se spremeni v smeri izboljšanja pogojev izvedbe DP in
uskladitvijo terminov DP s programi reprezentantov;
- Sprememba tekmovanj v kategorijah 8-11 let.

Ad. 4)
Koledar tekmovanj za poletna tekmovanja bo v dveh verzijah, meseca februarja, sestavila
Tekmovalno registracijska komisija. Ta odločitev je potrebna zaradi tega, ker bo do 09. 03.
2015 potrebno počakati na odločitev v katerem terminu bo tekma drugega kroga
Davisovega pokala in posledično odločitev o terminu Chalengerja Tilia Open.
Marko Por je, na pobudo g.Antona Grosmana, predlagal naslednji predlog sklepa št. 4:
»Za državna poletna prvenstva se spremeni :
-

organizator poletnega državnega prvenstva mora zagotoviti najmanj 8 igrišč za
igranje v dnevih, ko je po urniku največ tekem. Igrišča so lahko na dveh različnih
lokacijah;

-

kvalifikacije so omejene na 32 igralcev in se igrajo na dva dobljena niza;
kvalifikacije se odigrajo v enem – istem dnevu za dekleta in fante;
velikost žreba dvojic se omeji na 16 parov;
glavni turnir traja 4 dni, kvalifikacije 1 dan;
drugo kolo posamezno in četrtfinale posamezno se odigrata v istem dnevu.

Za odprta prvenstva se spremeni način štetja v kvalifikacijah. Kvalifikacije se igrajo na dva
dobljena skrajšana niza do 4. Pri rezultatu 4:4 sledi podaljšana igra - tie break V primeru, da
je rezultat 1:1 v nizih, se igra odločilni podaljšana igra »champions tie-break do 10.«
ZA
4,
PROTI 3,
Sklep je sprejet.

VZDRŽANI

2

Ad. 5)
Marko Por je na predlagal naslednji predlog sklepa št. 5:
»Pri sestavi jakostnih lestvic TZS se spremeni kriterij uvrstitev na mednarodno lestvico. V
kategoriji do 18 let se kriterij lestvice ITF zniža na 300. mesto. Velja mesto na lestvici ITF na
dan spremembe jakostne lestvice TZS.«
ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 6)
Marko Por poda razmišljanje o tekmovanjih MINI tenis, MIDI tenis , TENIS do 10 in 11 let:
»Problem teh tekmovanj je, da so postala preveč usmerjena na rezultat, da je razvoj igralca
(tehnika, motorika…) postal drugotnega pomena. Pomembna je le zmaga. Igranje z mehkimi
žogami naj bi bil metodični postopek učenja tenisa in ne tekmovalna disciplina. Nekateri
igralci-ke, čeprav igrajo že s trdimi žogami, se prijavijo na MIDI turnir samo zato, da bodo
dobili pokal. To je zgrešeno in potrebno je najti rešitev.«
Razvije se razprava in strokovni svet se zaveže, da bo do pričetka zimske sezone 2015 - 2016
preučil problem in sprejel odločitev na eni od naslednjih sej. Pozivamo vse trenerje, da se
vključijo v debato in poskušamo najti rešitev problema. Pozivamo vse vpletene, da nam
preko elektronske pošte (marko_por@t-2.net), pošljejo konkretne predloge , ki jih bomo
nato obravnavali na naslednji seji strokovnega sveta TZS.

Ad. 7)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št. 7:
»Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi PMR_TZS morajo podpisati vsi mladi reprezentanti, ki od
TZS želijo prejeti določeno pomoč. Tekmovalci lahko prejmejo sredstva direktno v denarju ali
posredno preko plačila stroškov prevoza in trenerja na posamičnih in ekipnih tekmovanjih. V
te prejemke so všteta tudi vabila, ki jih TZS podeljuje, štipendije OKS… Bistvo pogodbe je, da
se tekmovalec, ki prejme določena sredstva od TZS zaveže, da bo vedno na voljo za nastop v
državni reprezentanci. Če se tekmovalec ne odzove vabilu za reprezentanco mora vrniti vsa
sredstva vložena s strani TZS. Podpis pogodbe je pogoj za uveljavljanje možnosti določitve
uradnega trenerja tekmovalca - reprezentanta na mednarodnih tekmovanjih.«
ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 8)
Marko Por poda sledeče ugotovitve:
»Po pregledu dokumentov OKS in FŠ sem ugotovil, da na znesek dotacij s strani države
vplivajo predvsem sledeči kriteriji:
-

-

Največjo utež ima tekmovalna uspešnost – KATEGORIZACIJA športnikov;
Ekipna mladinska tekmovanja ne prinašajo nobene kategorizacije in so zato pri
pridobivanju sredstev iz proračuna nepomembna. Zato bi bilo smiselno razmišljati
o ukinitvi ekipnih nastopov ali spremembi kriterijev;
Po obstoječih kriterijih je do kategorizacije najlažje priti na sredozemskih igrah ali
univerzijadi v članski kategoriji;
Pri mladinskih kategorijah je najlažje priti do kategorizacije na lestvici ITF 18 - pod
100. mesto;
Kriteriji kategorizacije (npr. svetovni razred in mednarodni razred), se nanašajo
na tekmovalno uspešnost in so zelo visoko postavljeni v primerjavi z ostalimi
športi.(primer: Polona Hercog in Aljaž Bedene imata kategorizacijo državni
razred).«

Sprejme se odločitev, da strokovni svet izdela nov predlog kriterijev kategorizacije tenis in
ga posreduje Olimpijskemu komiteju Slovenije.

Ad. 9)
Marko Por je predlagal naslednji predlog sklepa št. 9:
»Program mladinskih reprezentanc bo narejen dokončno v mesecu februarju 2015.
Predlagajo se sledeče spremembe:
-

-

-

-

dnevno nadomestilo - honorar trenerjem na tekmovanju znaša 100 € na dan.
Trener si mora prehrano na tekmovanju plačevati sam iz tega zneska. V primeru,
da turnir ne nudi gostoljublja ima trener plačano prenočišče z zajtrkom;
Tekmovalci, ki prispevajo 100 € za tekmovanje iz programa mladinskih
reprezentanc imajo s tem krite stroške prevoza in vse stroške trenerja na
tekmovanju. Vse ostale stroške (prenočišče, hrana, prijavnina, napenjanje
loparjev, pijača…) krijejo igralci sami;
Za reprezentančne nastope (EEP in EP) igralci NE prispevajo 100 € in imajo krite
vse stroške prevoza, prehrane in prenočišča…;
Odhod na tekmovanja je na dan captains meetinga, razen, če drugače ne določi
strokovni svet;
Tamari Zidanšek, Nini Potočnik, Manci Pislak in Hani Mraz se dodeli finančna
pomoč za tekmovanja v višini 4.000 € (na igralko) za sezono 2015. Pogoj je podpis
pogodbe do 05. 02. 2015;
Tekmovanja ITF: Roland Garros, Wimbledon, US Open, EEP 18 dekleta in ITF 18
Nemčija (februar) se odstranijo iz programa mladinskih reprezentanc TZS;
mnenje kapetana je edini kriterij za sestavo ekipe na reprezentančnih nastopih.«

ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Ad. 9)
Ta točka dnevnega reda se zaradi odsotnosti kapetana Blaža Trupeja in pomankanja
finančnih sredstev TZS prenese na naslednjo sejo strokovnega sveta.

Ad. 10)
Strokovni svet se zaveže, da bo v mesecu februarju pripravil kriterije za koriščenje sredstev,
ki so namenjena za meritve in testiranja. Aleš Šporn postane vodja panožnega teama. Gregor
Krušič skrbi za evidenco porabe denarja.

Ad. 11)
Na spletni strani TZS se izdela nov zavihek z imenom »Mladinske reprezentance«. Tu bodo
objavljene obširne informacije za tekmovalce, starše in trenerje.

Ad. 12)
Pod točko razno se obravnava pritožba g. Krstuloviča in ŠTK Velenje. Kapetan koordinator
Aleš Šporn poda obrazložitev sestave ekipe za Winter Cup 12.
Marko Por je predlagal naslednji sklep:
»Pritožba na sestavo ekipe ni možna, ker ima kapetan koordinator zadnjo besedo pri sestavi
ekipe. V prihodnje strokovni svet pritožb na sestavo ekipe ne bo obravnaval.«
ZA
9,
PROTI 0,
Sklep je soglasno sprejet.

VZDRŽANI

0

Seja je zaključila z delom ob 22:59. Sejo je sklical in ji predsedoval, Predsednik Strokovnega
sveta TZS, Marko Por

Zapisnik zapisal:
Marko Por, Predsednik strokovnega sveta TZS

Zapisnik potrjuje:
Daniel Šantl

