POROČILO O DELU SODNIŠKE ORGANIZACIJE TZS V LETU 2008
Leta 2008 sta članarino plačala 102 sodnika (31 vrhovnih, 13 ligaških vrhovnih in 58 glavnih
sodnikov). Glede na leto 2007, ko je število sodnikov padlo na 99, torej lahko ugotovimo, da
se je trend upadanja članstva zaustavil.
Seminarja za nove glavne sodnike:
-

-

Januarja je seminar vodil Danilo Peskar (na praktičnem delu mu je pomagal še Aleš
Fras). Udeležilo se ga je 15 kandidatov, od katerih je 13 uspešno opravilo teoretični in
praktični del in si pridobilo naziv glavni sodnik.
Decembra sta seminar vodila Blaž Anže Pipan in Botjan Kreutz. Predavatelja sta
posodobila material, tako je bil ta prvič v digitalni obliki. Za pomoč pri pripravi gradiva
in tudi za mentorsko prisotnost na teoretičnem delu seminarja se zahvaljujemo
Matjažu Pogačarju. Prav tako se zahvaljujemo Frediju Reicherju za video gradivo in
moralno podporo ter nekdanjemu sodniku Andreju Šavori, ki je prijazno omogočil
uporabo predavalnice. Seminarja se je udeležilo 8 kandidatov, od katerih je 6
pridobilo naziv glavni sodnik.

Obnovitveni seminar za vrhovne sodnike z obvezno udeležbo:
Udeležilo se ga je 33 vrhovnih in vrhovnih ligaških sodnikov. Na seminarju so sodniki opravili
test pravil, ki sta ga pripravila Pipan in Kreutz in praktični preizkus dela z računalniškim
programom za sodnike. Glavni namen seminarja je bil dosežen, saj smo vsi sodniki obnovili
znanje pravil tenisa in predebatirali nekatere manj enostavne primere. Podoben seminar bo
odslej organiziran vsako leto, rezultati testa pa bodo osnova za kategorizacijo sodnikov po
razredih.
Sestanki
IO SO sej je v preteklem letu uradno sestal štiri krat. Zapisniki sej so objavljeni na spletni
strani SO.
Težave
Plačila sodnikov na dogodkih, ki jih organizira TZS so tudi v letu 2008 povzročila nepotrebno
slabo voljo sodnikov in upadanje interesa za sodelovanje. Na tekmovanjih kot je Davis Cup,
Fed Cup in Ljubljana Open si vsi želimo čim boljšo ekipo sodnikov. To lahko zagotovimo
samo s transparentnim načinom plačevanja, zato predlagamo, da se v pogodbe na teh
tekmovanjih vnese 30 dnevni rok plačila, ki bo zavezujoč za plačnika.
Težave z mešano zasedbo sodnikov (delno sodniki, ki jih zagotovi SO in delno domači
sodniki brez licence): na lanskem ITF turnirju v Mariboru so na željo organizatorja kot linijski
sodniki sodelovali klubski igralci. Njihova zagretost za delo je bila iz dneva v dan manjša
predvsem pa nepredvidljiva, zato so manko, ki je nastajal, morali preko razumnih meja
pokrivati sodniki, ki jih je zagotovila SO. V prihodnje zato ne pride več v poštev takšna
mešana zasedba. Ali torej SO prevzame odgovornost za celotno ekipo, ali pa organizator
sam zagotovi svoje ljudi v celoti.

