ZAPISNIK
1. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 3.3. 2015, ob 09.00 uri
Prisotni člani TRK : Starc, Volt, Plejič, Matevžič, Regent, Hafner
Prisotni vabljeni: Krušič, Ham in Grosman

Dnevni red:
1. Pozdrav članom TRK TZS, izvolitev organov
2. Potrditev zapisnika zadnje 14. seje TRK TZS
3. Koledar TZS Poletje 2015 - potrditev organizatorjev
4. Postavitev ligaškega sistema 2015
5. Obravnava in potrditev sklepov iz 1. seje Strokovnega Sveta
6. Spremembe tekmovalnega pravilnika
7. Poslovnik (pravilnik) TRK
8. Razno

Točka 1:

Izvolitev organov TRK

Po uvodnem pozdravu in nagovoru Anje Regent so člani TRK soglasno izvolili Anjo
Regent za predsednico in Primoža Starca za podpredsednika TRK v naslednjem
mandatnem obdobju. Dogovorili so se tudi za razdelitev področij dela znotraj TRK in
sicer bo za pripravo koledarjev in ligaškega tekmovanja (komisar lige) odgovoren
Primož Starc, za zapisnike sej in vodenje ligaških preglednic bo skrbel Bojan
Matevžič, ki bo v sodelovanju s Matjažem Plejičem pripravljal tudi spremembe
pravilnikov in drugih aktov, ki so v pristojnosti TRK z izjemo priprave sprememb
tekmovalnega in ligaškega pravilnika, za kar bo odgovorna Anja Regent, ki bo
skrbela tudi za korespondenco s sodniki. Jiri Volt in Ervin Hafner se bosta po potrebi
vključevala pri izvajanju posameznih nalog TRK.
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Točka 2:

Potrditev zapisnika 14. seje TRK TZS

Pri pregledu realizacije sklepov 14. redne seje TRK je bilo ugotovljeno, da je bil sklep
št. 1, ki se je nanašal na popravke programa registracij večinsko realiziran. Žiga Ham
je prečistil seznam registriranih igralcev in igralk, odpravljene pa so bile tudi
nedoslednosti pri dodeljevanju šifer igralcem/kam, enoten vnos črk, vgrajena kontrola
pri vnosu EMŠO. Zagotoviti je potrebno še ustrezno kontrolo pri vnosu št.
zdravstvenega zavarovanja.
Potrdi se sklep št.2, ki se nanaša na spremembe ligaškega sistema v letu 2015.
Spremembe se vnesejo v ligaški pravilnik z izjemo sklepa št. 3, ki je predvidel
ukinitev 3. SMTL. Ta zaenkrat ostaja, le da se v letu 2015 ne bo igrala. V ligaški
pravilnik se vključi ekipno tekmovanje do 18 let.
Do naslednjega leta se prouči predlog g. Grosmana o uvedbi ekipnega tekmovanja
dečkov in deklic do 14 let, ki bi se odvijalo po podobnem sistemu,. Kot ekipno
tekmovanje do 18 let.
Točka 3:

Koledar poletje 2015 – potrditev organizatorjev

Člani TRK ugotavljajo, da se je za organizacijo turnirjev prijavilo 30 klubov od skupno
88 klubov, članov TZS. Za sedem terminov oz. turnirjev v teh terminih se ni prijavil
noben klub.
Za organizacijo nekaterih turnirjev se je prijavil samo 1 organizator, za organizacijo
nekaterih pa kar po 9 organizatorjev.
Od 43 turnirjev je bilo 20 turnirjev neposredno dodeljenih klubom v skladu s kriteriji
razpisa. Edini klub, ki med prijavljenimi ni dobil nobenega turnirja je TK Bled, vsi
ostali prijavljeni organizatorji so dobili najmanj 1 turnir.
Pri pregledu dodelitve turnirjev posameznih organizatorjev so člani TRK ugotovili, da
je glede izpolnjevanja razpisnih pogojev sporna dodelitev DP TK Litija, ki ne
razpolaga z ustreznim številom igrišč.
V razpravi so se člani TRK strinjali, da se, zaradi organizacije ITF Futuresa s strani
TK As Litija, ki spada v serijo treh Futuresov, ta serija pa bi v primeru odpovedi Litije
odpadla, TK As Litija v letu 2015 izjemoma in zadnjič dovoli organizacija DP mimo
izpolnjevanja primarnih kriterijev razpisa.
V razpravi je direktor TZS člane TRK seznanil, da ima TZS trenutno sklenjeni dve
pogodbi, ki prinašata TZS pomemben denarni prispevek in sicer s TK Krka Otočec in
TK Celje.
G. Grosman je v razpravi predlagal, da se pred naslednjim razpisom prevetri in
dopolni Pravilnik o organizaciji domačih in tujih tekmovanj, da se kriteriji še bolj
natančno opredelijo oz. obrazložijo in da se kot dodaten kriterij doda uvrstitev
igralcev na lestvici TZS. Člani TRK so predlog sprejeli.
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Člani TRK so razpravljali tudi o predlogu SS k spremembi termina DP 18, ki naj bi se
po tem predlogu odvijalo v zadnjem tednu aprila. Večinsko mnenje je bilo, da termin
zaradi praznikov in ker ima veliko klubov v tem času načrtovane klubske priprave ni
sprejemljiv in DP ostane v prvotno predlaganem terminu, torej prvi teden v maju.
Predlog SS za spremembo je bil podan, ker se ta termin pokriva z mednarodnim
turnirjem ITF v Beljaku.
Člani TRK ob sprejetju koledarja Strokovnemu svetu TZS predlagajo, da pripravi
terminski plan mednarodnih turnirjev ITF in TE za zimo 2015/2016 in poletje 2016, ki
bo pomoč pri pripravi koledarja za naslednjo zimsko in poletno sezono. Predlog naj
bo podan TRK do 1.9.2015, da bo lahko upoštevan pri pripravi koledarja za zimsko
sezono 2015/2016.
SKLEP št. 1:

Točka 4:

Koledar poletje 2015 se sprejme v predlaganim terminih s
terminom DP 18 v prvem tednu meseca maja.
Postavitev ligaškega sistema 2015

TRK je ugotovila, da postavitev ligaškega sistema za sezono 2015 v tem trenutku ni
mogoča, saj se je za ligaška tekmovanja v razpisanem prijavnem roku, predvsem v
članski konkurenci, prijavilo zelo malo klubov. Postavitev ligaškega sistema za leto
2015 bomo ponovno obravnavali po prijavi ekip v naknadnem prijavnem roku.
SKLEP št. 2:

Točka 5:

Pisarna TZS razpisni rok za prijavo v ligaška tekmovanja
podaljša in vse klube takoj pozove, naj prijave pošljejo do
6.3 2015.

Obravnava in potrditev sklepov 1. seje Strokovnega sveta TZS

Na začetku obravnave te točke so člani razpravljali o pristojnostih posameznih
organov izvoljenih na skupščini TZS in se strinjali, da so organi pri svojem delovanju
neodvisni in sklepi sprejeti na sejah posameznih organov za druge organe niso
zavezujoči.
Po drugi strani pa se med organi pričakuje sodelovanje in usklajevanje stališč, tako
da bi pri postavitvi tekmovalnega sistema in drugih zadevah pomembnih za razvoj
tenisa v Sloveniji dosegli najvišjo mogočo stopnjo soglasja in s tem doprinesli k
napredku in razvoju tenisa v Sloveniji.
V nadaljevanju so člani TRK obravnavali posamezne predloge SS in se do njih
opredelili.
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1. Predlog SS: Format državnih prvenstev 32/32/16 in način štetja na turnirjih OP
in FIN
SKLEP št. 3:

TRK potrdi predlagan format DP 32/32/16 in pripravi
potrebne spremembe tekmovalnega pravilnika in pravilnika
o rangiranju. Prvenstvo se v letu 2015 poskusno odigra v
štirih dneh, začetek GT je v ponedeljek. Kvalifikacije se
igrajo na dva dobljena tie-break niza.

SKLEP št. 4

Istočasno z DP v kategorijah 12, 14 in 16 let se organizira OP
B ranga v istih starostnih kategorijah, na katerem lahko
nastopijo igralci in igralke, ki se niso uvrstili na DP. Na OP
se organizira tudi turnir dvojic, na katerem lahko nastopijo
igralci, ki se niso uvrstili v GT dvojic na DP. Turnir se začne
v sredo.

SKLEP št. 5

V povezavi z zgornjim sklepom se spremeni Pravilnik o
rangiranju. Igralci in igralke B turnirja in turnirja dvojic na
OP dobijo za lestvico TZS 10 % točk, ki bi jih dobili za enako
uvrstitev na državnem prvenstvu. Pravilnik se spremeni do
1.4.2015, ko bo objavljena nova lestvica.

SKLEP št. 6

Potrdi se predlog spremembe štetja na v kvalifikacijah OP in
FIN turnirjev. Kvalifikacije se igrajo na dva skrajšana niza do
4. Pri rezultatu 4-4 sledi podaljšana igra – tie break. V
primeru, da je rezultat 1-1 v nizih se igra odločilna
podaljšana igra »champions tie-break« do 10.

2. Predlog SS: Sprememba Pravilnika o rangiranju pri uvrstitvi mladincev na
lestvico TZS
SKLEP št. 7:

Pri sestavi jakostnih lestvic se spremeni kriterij uvrstitev na
mednarodno lestvico v kategoriji do 18 let.
Na vrh
nacionalne lestvice se uvrsti igralec oz. igralka, ki je na
mednarodni lestvici ITF uvrščena na 300. mesto ali bolje.
Pravilnik o rangiranju se dopolni do 1.4.2015, ko stopi v
veljavo nova lestvica.
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3. Razprava o spremembah igranja v starostni kategoriji 8-11 let
Člani TRK razmišljanj članov SS o spremembah tekmovalnega sistema v
kategoriji 8-11 let niso potrdili in so bili enotni, da trenutni sistem igranja v tej
starostni kategoriji ostane nespremenjen.
Točka 6: Spremembe tekmovalnega pravilnika

Vsebinsko je bila ta točka izčrpana med obravnavo ostalih točk dnevnega reda in ob
tem so bili sprejeti ustrezni sklepi. Razpravljali smo samo o enotnosti zgornjega dela
oblačil ekip v ligaških tekmovanjih.
SKLEP št. 8:

Točka 7:

Ekipe morajo biti v ligaškem tekmovanju enotno oblečene
(majice).

Poslovnik TRK

Bojan Matevžič je člane TRK seznanil s predlaganimi popravki, spremembami in
dopolnitvami Poslovnika TRK, ki je bil poslan v javno razpravo. Člani TRK so se
strinjali, da je načeloma Poslovnik z nekaterimi dopolnitvami primeren, zato bo
pripravljen čistopis. Poslovnik o delu bo TRK sprejela potem ko bo potrjen nov Statut
TZS.
Točka 8:

Razno

Pod točko razno smo obravnavali udeležbo igralcev na FIN turnirjih B, kjer se je v
enem primeru zgodilo, da na turnir ni prišlo kar 9 igralcev. Na podlagi podatkov iz
preglednice, ki jo je pripravil g. Matevžič je bilo v razpravi zaključeno, da je šlo za
enkraten primer, zato način prijave in žreba na FIN B turnirjih zaenkrat ostane
nespremenjen.
Seja je bila zaključena ob 12.00 uri.
V Ljubljani, 9.3.2015
Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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