PRAVILNIK SODNIŠKE ORGANIZACIJE TZS O
IZOBRAŽEVANJU,
KATEGORIZACIJI IN DELEGIRANJU TENIŠKIH SODNIKOV

1. člen
Pravilnik določa:
a) splošna pravila za pridobivanje naziva:
teniški sodnik – glavni sodnik
teniški sodnik – ligaški vrhovni sodnik
teniški sodnik – vrhovni sodnik
teniški sodnik – vodja sodniške službe
teniški sodnik – nadzornik
b) splošna pravila za pridobitev pravice za opravljanje mednarodnih izpitov
c) splošna pravila za pridobitev naziva predavatelj
d) nadomestila za opravljeno delo sodnikov in predavateljev
e) splošna pravila za kategorizacijo teniških sodnikov
f) splošna pravila za delegiranje teniških sodnikov
h) druge določbe
2. člen
Kandidat, ki želi obiskati seminar za teniške sodnike – glavne sodnike, mora imeti
dopolnjenih 16 let in je lahko sprejet na seminar po pisni prijavi katerekoli teniške
organizacije ali po svoji lastni prijavi. Prijave pregleda IO sodniške organizacije, ki lahko
prijavo zavrže, če ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev.
3. člen
Naziv ''Teniški sodnik – glavni sodnik'' dobi kandidat, ki se udeleži sodniškega seminarja
za glavne sodnike (ITF šola prve stopnje), ki ga organizira sodniška organizacija TZS in
uspešno opravi zaključni izpit.
Izpit sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu kandidat pisno
odgovarja na vprašanja iz Pravil tenisa, Pravil teniških tekmovanj TZS in drugih
pravilnikov. Praktični del izpita kandidat opravlja na tekmovanju, ki ga določi predavatelj
sodniškega seminarja.

4. člen
Kandidat za naziv ''Teniški sodnik – glavni sodnik'' uspešno opravi zaključni izpit, če:
- ima vsaj 80% pravilnih odgovorov na teoretičnem delu izpita,
- dobi pozitivno oceno na praktičnem delu izpita.
Kandidat, ki ne opravi uspešno nobenega od obeh delov izpita, se mora ponovno udeležiti
seminarja in opravljati izpit v celoti.
Kandidat, ki uspešno opravi le en del izpita ima pravico dvakrat opravljati popravni izpit
iz drugega dela izpita. Če kandidat ne opravi uspešno tudi drugega popravnega izpita, se
mora ponovno udeležiti seminarja in opravljati izpit v celoti.
Kandidati morajo biti obveščeni o kraju in času popravnega izpita vsaj 14 dni prej.
5. člen
Kandidat, ki želi obiskati seminar za teniške sodnike – ligaške vrhovne sodnike, mora
imeti dopolnjenih 18 let, imeti izkušnje kot teniški sodnik-glavni sodnik in je lahko
sprejet na seminar po pisni prijavi katerekoli teniške organizacije ali po svoji lastni
prijavi. Prijave pregleda IO sodniške organizacije, ki lahko prijavo zavrže, če ugotovi, da
kandidat ne izpolnjuje pogojev.
6. člen
Naziv ''Teniški sodnik – ligaški vrhovni sodnik'' dobi teniški sodnik, ki se udeleži
seminarja za ligaške vrhovne sodnike, ki ga organizira sodniška organizacija TZS in
uspešno opravi zaključni izpit. Izpit sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela. V
teoretičnem delu kandidat pisno odgovarja na vprašanja iz Pravil tenisa, Pravil teniških
tekmovanj TZS, Pravil teniških lig TZS in drugih pravilnikov. Praktični del izpita
kandidat opravlja po pozitivno opravljenem teoretičnem delu izpita na ligaškem
tekmovanju, ki ga določi predavatelj sodniškega seminarja in na katerem naj bi bil
vrhovni sodnik (če je to le mogoče) vrhovni sodnik internacionalnega, prvega ali drugega
nacionalnega razreda.
7. člen
Kandidat za naziv ''Teniški sodnik – ligaški vrhovni sodnik'' uspešno opravi izpit, če:
- ima vsaj 80% pravilnih odgovorov na teoretičnem delu izpita,
- dobi pozitivno oceno vrhovnega sodnika na praktičnem delu izpita, ki jo mora
potrditi IO sodniške organizacije.
Kandidat, ki ne opravi uspešno teoretičnega dela izpita, ima pravico dvakrat opravljati
popravni izpit. Če kandidat ne opravi uspešno tudi drugega popravnega izpita, se mora
ponovno udeležiti seminarja in opravljati izpit v celoti.
Kandidat, ki ne opravi uspešno praktičnega dela izpita, ima pravico dvakrat opravljati
popravni izpit. Če kandidat ne opravi uspešno tudi drugega popravnega izpita, se mora
ponovno udeležiti seminarja in opravljati izpit v celoti.

Kandidati morajo biti obveščeni o kraju in času popravnega izpita vsaj 14 dni prej.
8. člen
Kandidat, ki želi obiskati seminar za teniške sodnike – vrhovne sodnike, mora biti teniški
sodnik – ligaški vrhovni sodnik.
9. člen
Naziv ''Teniški sodnik – vrhovni sodnik'' dobi teniški sodnik, ki se udeleži seminarja za
vrhovne sodnike, ki ga organizira sodniška organizacija TZS in uspešno opravi zaključni
izpit. Izpit sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu kandidat pisno
in ustno odgovarja na vprašanja iz Pravil tenisa, Pravil teniških tekmovanj TZS, Pravil
teniških lig TZS in drugih pravilnikov. Praktični del izpita kandidat opravlja po pozitivno
opravljenem teoretičnem delu izpita na treh tekmovanjih (tekmovanje 8 – 11 let, round –
robin tekmovanje katerekoli kategorije in odprto prvenstvo katerekoli kategorije) na
katerem naj bi bil vrhovni sodnik vrhovni sodnik internacionalnega ali prvega
nacionalnega razreda.
10. člen
Kandidat za naziv ''Teniški sodnik – vrhovni sodnik'' uspešno opravi izpit, če:
- ima vsaj 85% pravilnih odgovorov na teoretičnem delu izpita,
- dobi pozitivno oceno vrhovnih sodnikov s treh tekmovanj na praktičnem delu
izpita, ki jo mora potrditi IO sodniške organizacije v roku 30 dni po prejemu
dokumentacije o opravljenih asistencah.
Kandidat, ki ne opravi uspešno teoretičnega dela izpita ima pravico dvakrat opravljati
popravni izpit. Če kandidat ne opravi uspešno tudi drugega popravnega izpita, se mora
ponovno udeležiti seminarja in opravljati izpit v celoti.
Kandidat, ki ne opravi uspešno praktičnega dela izpita ima pravico dvakrat opravljati
popravni izpit (na tekmovanju, kjer ni dobil pozitivne ocene). Če kandidat ne opravi
uspešno tudi drugega popravnega izpita, se mora ponovno udeležiti seminarja in
opravljati izpit v celoti.
Kandidati morajo biti obveščeni o kraju in času popravnega izpita vsaj 14dni prej.
11. člen
Naziv ''Teniški sodnik – vodja sodniške službe'' dobi teniški sodnik internacionalnega ali
prvega nacionalnega razreda, ki se je s svojim delom izredno izkazal pri opravljanju
sodniških nalog. Vodje sodniške službe imenuje IO sodniške organizacije, ki jih po
potrebi tudi delegira na posamezna tekmovanja.

12. člen
Naziv ''Teniški sodnik – nadzornik'' dobi teniški sodnik – vrhovni sodnik
internacionalnega ali prvega nacionalnega razreda, ki se je s svojim delom izredno
izkazal pri opravljanju sodniških nalog . Nadzornike imenuje IO sodniške organizacije, ki
jih po potrebi tudi delegira na posamezna tekmovanja. Naloga nadzornika je
svetovalnega, opazovalnega in ocenjevalnega značaja, nima pa pravice odločanja o
vprašanjih dejstev in pravil tenisa na posameznem tekmovanju.
13. člen
Pravico za prijavo na mednarodne izpite dobi teniški sodnik, ki mora biti najmanj v
drugem nacionalnem razredu (glavni ali vrhovni sodnik), ki se je s svojim delom izkazal
pri opravljanju sodniških nalog in je bil izbran s strani IO sodniške organizacije.
14. člen
Predavatelji so lahko teniški sodniki internacionalnega ali prvega nacionalnega razreda ki
so se izredno izkazali pri opravljanju sodniških nalog (zaželjeno je, da imajo izkušnje na
področju vzgoje in izobraževanja). Predavatelje imenuje IO sodniške organizacije za čas
njegovega mandata in / ali za posamezni seminar.
Seminarje lahko vodi en predavatelj, v izpitni komisiji (pri praktičnem delu izpita za
glavne sodnike in teoretičnem delu za vrhovne sodnike) pa morata biti vsaj dva
predavatelja.
15. člen
Izpita za teniškega sodnika ne more opravljati:
-

oseba, ki ji zdravstveni razlogi ne omogočajo opravljanje sodniških nalog,
državljan EU ali tujec, ki nima dovoljenja svoje nacionalne teniške zveze,
oseba, ki ne zna aktivno slovenskega jezika.

16. člen
Vsi sodniki in drugi člani TZS morajo biti obveščeni o kraju in času seminarjev mora biti
objavljen najmanj 14 dni pred izvedbo posameznega seminarja na internetni strani SO
TZS, po potrebi tudi v dnevnih časopisih.
17. člen
Teniškim sodnikom na tekmovanjih pripada, kot nadomestilo za njihovo delo, denarno
nadomestilo v skladu s pravilniki TZS in mednarodnimi pravilniki, ki ga izplača
organizator tekmovanja.
Teniškemu sodniku – nadzorniku izplača denarno nadomestilo sodniška organizacija po
enakih kriterijih kot za vrhovnega sodnika.

Predavatelju pripada kot nadomestilo za njegovo delo na seminarju denarno nadomestilo
v višini 100 EUR/na dan ter povrnitev prevoznih stroškov, stroškov bivanja in prehrane.
Predavatelju (članu izpitne komisije) z udeležbo na popravnih izpitih pripada povrnitev
prevoznih stroškov, stroškov bivanja in prehrane.
18. člen
Udeleženci seminarjev z izpitom in udeleženci popravnih izpitov morajo plačati
kotizacijo in sicer:
a) Seminar z izpitom
Teniški sodnik – glavni sodnik
Teniški sodnik – ligaški vrhovni sodnik
Teniški sodnik – vrhovni sodnik

80 EUR
60 EUR
100 EUR

b) Popravni izpit
Teniški sodnik – glavni sodnik
- teoretični del
- praktični del
Teniški sodnik – ligaški vrhovni sodnik
- teoretični del
- praktični del
Teniški sodnik – vrhovni sodnik
- teoretični del
- praktični del

15 EUR
15 EUR
15 EUR
15 EUR
25 EUR
30 EUR

Udeleženci seminarja brez izpitov (t.i. osvežilnih seminarjev) plačajo kotizacijo v višini
10 EUR.
19. člen
Teniški sodniki so razvrščeni v naslednje kategorije oz. razrede (kategorizacija):
a) Glavni sodnik
a1) Internacionalni razred
a2) Nacionalni razred
- prvi razred
- drugi razred
- tretji razred
b) Ligaški vrhovni sodnik

b1) Nacionalni razred

c) Vrhovni sodnik
c1) Internacionalni razred
c2) Nacionalni razred
- prvi razred
- drugi razred
- tretji razred
d) Vodja sodniške službe
d1) Internacionalni razred
d2) Nacionalni razred
e) Nadzornik
e1) Nacionalni razred
20. člen
IO sodniške organizacije skupaj z nadzorniki in predavatelji enkrat letno ob zaključku
leta na podlagi poročil oz. ocen vrhovnih sodnikov in nadzornikov oceni vse sodnike in
jih razvrsti v posamezne razrede. Ocene oziroma razredi so osnova za delgiranje v
naslednjem letu. Glede na pogoje iz 21. in 22. člena tega pravilnika, se lahko sodnik seli
iz enega razreda v drug razred (navzgor ali navzdol).
Sodniki morajo biti obveščeni o kategorizaciji (razredu) takoj, ko je le-ta opravljena
(internetna stran sodniške organizacije TZS).
21. člen
Za napredovanje morajo sodniki izpolnjevati splošne pogoje:
-

udeleževanje obnovitvenih seminarjev,
poravnava članarine v skladu z registracijskim pravilnikom TZS,
upoštevanje sodniškega kodeksa.

Glavni sodniki in vrhovni sodniki pa morajo izpolnjevati še pogoje stroke:
a) GLAVNI SODNIK
INTERNACIONALNI RAZRED
- ITF šola tretje stopnje
- mednarodne izkušnje

b) VRHOVNI SODNIK
INTERNACIONALNI RAZRED
- ITF šola tretje stopnje
- mednarodne izkušnje

- zadovoljive ocene

- zadovoljive ocene

NACIONALNI RAZRED

NACIONALNI RAZRED

Prvi razred:

Prvi razred:

- ITF šola prve ali druge stopnje,
- mednarodne izkušnje
(25 srečanj na leto (tudi domačih)),
- zadovoljive ocene.

- ITF šola prve ali druge stopnje,
- zaželjene mednarodne izkušnje
(15 tekmovanj (tudi domačih)),
- zadovoljive ocene.

Drugi razred

Drugi razred

-ITF šola prve ali druge stopnje
- izkušnje (20 srečanj na leto)
- zadovoljive ocene

- ITF šola prve ali druge stopnje
- izkušnje (10 tekmovanj)
- zadovoljive ocene

Tretji razred

Tretji razred

-ITF šola prve stopnje

- ITF šola prve stopnje

22. člen
Za ohranitev razreda morajo vsi sodniki izpolnjevati splošne pogoje:
-

udeleževanje obnovitvenih seminarjev,
poravnava članarine v skladu z registracijskim pravilnikom TZS,
upoštevanje sodniškega kodeksa.

Glavni sodniki in vrhovni sodniki pa morajo izpolnjevati še pogoje stroke:
a) GLAVNI SODNIK

b) VRHOVNI SODNIK

INTERNACIONALNI RAZRED

INTERNACIONALNI RAZRED

- po pravilniku ITF

- po pravilniku ITF

NACIONALNI RAZRED

NACIONALNI RAZRED

Prvi razred

Prvi razred

- vsaj 10 srečanj na leto
- zadovoljive ocene

- vsaj 3 tekmovanja na leto
- zadovoljive ocene

Drugi razred

Drugi razred

- vsaj 5 srečanj na leto
- zadovoljive ocene

- vsaj 2 tekmovanji na leto
- zadovoljive ocene
Tretji razred
- vsaj 1 tekmovanje na leto
- zadovoljive ocene

23. člen
Sodniki, ki več kot dve leti ne delujejo na tekmovanjih kot teniški sodniki, morajo
ponovno obiskati seminar in opraviti izpit, če zopet želijo delati v tej vlogi. Tem
sodnikom za udeležbo na seminarju ni potrebno plačati kotizacije.
24. člen
Za vsako tekmovanje, ki ga razpisuje TZS, mora IO sodniške organizacije delegirati
enega vrhovnega sodnika in enega (po potrebi pa tudi več) glavnega sodnika. Osnova za
delegiranje so ocene oziroma razredi sodnikov za tekoče leto ter razpoložljivost za delo.
Delegiranje se opravi najkasneje 20 dni po prejemu koledarja tekmovanj TZS. Vsi
sodniki morajo biti obveščeni o tem, na katera tekmovanja so delegirani. Vsi teniški
sodniki morajo opravljati naloge, predvidene v tekmovalnem pravilniku TZS.
25. člen
Sodniki so lahko glede na razred, v katerem se nahajajo, delegirani na različne vrste
tekmovanj in sicer:
a) Glavni sodniki
Glavni sodniki internacionalnega in prvega nacionalnega razreda lahko sodijo na vseh
tekmovanjih brez omejitev.
Glavni sodniki drugega nacionalnega razreda lahko sodijo na:
- mednarodnih članskih tekmovanjih do četrtfinala,
- vseh ostalih tekmovanjih.
Glavni sodniki tretjega nacionalnega razreda lahko sodijo na:
- mednarodnih članskih tekmovanjih v kvalifikacijah,
- vseh ostalih tekmovanjih.
b) Ligaški vrhovni sodniki

Ligaški vrhovni sodniki lahko sodijo na vseh ligaških tekmah brez omejitev.
c) Vrhovni sodniki
Vrhovni sodniki internacionalnega in prvega nacionalnega razreda lahko sodijo na vseh
tekmovanjih brez omejitev.
Vrhovni sodniki drugega nacionalnega rezreda lahko sodijo na:
- zaključku (masters) odprtih prvenstev do 14, 16 in 18 let,
- odprtih prvenstvih vseh kategorij,
- vseh ligaških tekmah,
- tekmovanjih od 8 do 11 let.
Vrhovni sodniki tretjega nacionalnega razreda lahko sodijo na:
- odprtih prvenstvih do 12, 14, 16 in 18 let,
- vseh ligaških tekmah,
- tekmovanjih od 8 do 11 let.
26. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na seji IO SO TZS dne 4. 10. 2007 in stopi v veljavo istega dne.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe dosedanjega pravilnika
sodniške organizacije TZS o izobraževanju, kategorizaciji in delegiranju teniških
sodnikov.

