POROČILO PREDSEDNIKA DISCIPLINSKE KOMISIJE TS
Nova disciplinska komisija TS je bila imenovana 6.10.2016, na sestanku IO SO.
Sestavljamo jo predsednik Borut Dereani in pa člana Ana Štih in Marko
Ducman. Ustvarili smo tudi nov elektronski naslov (dk_tsenis@tenis-sodnik.si),
na katerega se lahko obrnejo s vprašanji ali prijavami tako sodniki, trenerji,
starši in tudi drugi vključeni v tekmovalni tenis v primeru disciplinskih kršitev
članov SO.
Do zaključka leta 2016 na naš naslov nismo prejeli nobene prijave.
V letu 2017 pa smo obravnavali 8 kršitev. Za kar 4 od teh smo izdali kazen, ki
veleva prepoved opravljanja ene izmed sodniških funkcij za neko določeno
obdobje. Žal smo se za eno kršitev sodniške etike in nespoštovanja
tekmovalnega pravilnika morali začeti k ekstremni kazni sedmih mesecev
prepovedi delovanje za določeno sodniško funkcijo. Za ostale kršitve smo izrekli
le opomine.
V letu 2018 smo do današnjega dne obravnavali 1 kršitev. Za to kršitev smo
izdali prepoved opravljanja vseh sodniških funkcij za obdobje 3 mesecev.
Ob vsaki prijavi članov TS na DK, se redno sestanemo oz. dogovorimo kako
bomo rešili primer. Prijavljeni ima vedno 15 dni časa, da se odzove na naš poziv
in razloži prijavo še s svoje strani. Če tega ne prejmemo, je naše delo težje, saj
tako ne poznamo plati zgodbe prijavljenega. V sklepu vsakemu podamo
priporočilo, kaj narediti, če se v prihodnje zopet znajde v takšni situaciji.
Kar nekaj spornih zadev smo rešili s pogovorom ali pisno obrazložitvijo, ki je
zadovoljila vprašujočega, tako da ni podal uradne prijave.
Menim, da je DK SO TS v tej sestavi delovala vestno, korektno, poučno, po
pravilih in fleksibilno tam, kjer je bilo potrebno. Kljub profesionalnem pristopu
pa je bilo naše delo popolnoma voluntersko in brez stroškov za SO kot za TS.
Upam, da bo naslednja DISCIPLINSKA KOMISIJA, ki jo bo imenoval novi IO SO
TS, nadaljevala naše delo in ga še nadgradila.
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Borut Dereani
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