LETNO POROČILO DELA SODNIŠKE ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE
ZVEZE SLOVENIJE (TZS) ZA OBDOBJE OD 1.4.2014 DO 1.12.2014

1. Seminar za nove glavne sodnike
Seminar v letu 2014 ni bil izveden, ker je IO SO ocenil, da sodniki nimamo dovolj dela, da bi
potrebovali nove sodnike. Seminar je predviden v prvi polovici leta 2015. TZS se bo
poskušala dogovoriti, da bi prihodnje leto začeli s sojenjem na stolu na veteranskih turnirjih, s
čimer se bo potreba po sojenju znatno povečala in bo s tem seminar potreben.
2. Delo sodnikov
SO TZS predlaga predavanje na trenerski konferenci, se naprej pa bodo na razpolago vsem
vprašanjem staršev in trenerjev na vseh tekmovanjih pod okriljem TZS.
Izvajanje protokola na ligaških tekmovanjih še vedno ne izvaja dosledno. Klubi, ki protokola
v prihodnosti ne bodo izvajali, bodo kaznovani v skladu s pravilnikom.
3. Izplačila sodnikov
Pisarna TZS se bo aktivirala na temo 20% zvišanja izplačil v primeru izdaje računa s strani
sodnika. Na sestanku je bilo jasno argumentirano, da je slednje možno le na podlagi
predstavitve argumentov kaj bo SO nudila kot svojo izboljšavo (glej točko 2).
4. Plačilo sekretarja
Sekretar bo za preteklo leto dobil plačilo v višini 800 EUR. Njegov pogoj je, da se plačila
mednarodnih turnirjov v prihodnje opravijo mimo njegovega sp-ja, kot je bila to praksa do
sedaj.
5. Članarine sodnikov
Dosežen je bil dogovor za leto 2014, da se prihodki iz naslova članarin SO razdelijo med SO
in TZS na sledeči način: Od celotnega prihodka se odšteje strošek sekretarja, preostali del pa
se med TZS in SO razdeli 50:50.
6. Mednarodni turnirji
SO je v letu 2014 dosegla avtonomnost pri delegiranju sodnikov na mednarodne turnirje.
V letošnjem letu smo uspešno izpeljali izmenjavo s sodniki iz Madžarske. Na ATP
Challenger-ju je sodil en madžarski sodnik, trije slovenski sodniki pa so sodili na treh Futures
turnirjih na Madžarskem. Izmenjavo smo izvedli tudi z Romunsko in Avstrijsko teniško
zvezo, in sicer je slovenski sodnik odsodil 2 Futuresa v Romuniji, medtem ko v Avstriji
enega.
7. Predlog SO, umestitev predstavnika SO v UO TZS, je bila uslišana do te mere, g. Krušič
predlog prenese predsedniku TZS g.Umbergerju.
8. 3-4 krat letno bo SO zbrala delo slovenskih sodnikov v tujini in poskrbela, da bo članek
objavljen na spletni strani TZS, kar bo pripomoglo k večji prepoznavnosti sodnikov.
9. V teku je izdelava novega logotipa SO.
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