LETNO POROČILO SODNIŠKE ORGANIZACIJE TENIS SLOVENIJA
IO SOTZS zaključuje drugo leto svojega mandata, ki so ga ji zaupali člani SO. Kljub velikemu
zastavljenemu delu je smelo in v celoti izpolnila večino zastavljenih ciljev, ki so bili postavljeni za
drugo leto njenega delovanja. Letno poročilo zajema delo in trud IO in nekaterih članov, ki so se na
različnih področjih vključevali v delo in delovanje organizacije.
Kljub temu bi pa želel izpostaviti nekaj pomembnih dejstev, na katere smo vsi ponosni:
-

-

-

-

-

Finančno stanje je stabilno in nismo potrošili več denarja kakor smo ga prispevali TS,
v letu 2015 se je sodniška organizacija povečala kar za nekaj članov, katere smo pridobili z
organizacijo Seminarja za nove sodnike. Organizacija šteje trenutno 76 članov, nekateri manj
nekateri bolj aktivni. Novi člani so že dobili nekatere priložnosti za delo na turnirjih pod okriljem
TS.
Organizirali smo v mesecu marcu obnovitveni seminar za Vrhovne sodnike, kateri je potekal v
dveh terminih. Na seminarju so bili vsi slušatelji seznanjeni z novostmi in tudi nekaterimi dejstvi,
da poenotimo delo vseh vrhovnih sodnikov - V mesecu aprilu je bil organiziran seminar za nove
sodnike, kateri je bil kar množično zastopan.
Popravili in nekako realizirali smo komunikacijo z vodstvom TS in pisarno.
Naša ena glavnih nalog je bila ureditev plačila sodnikom, katerega smo pričeli, vendar nismo še
našli skupne točke z vodstvom TS. Trenutno je ta točka na mrtvi točki in se bomo aktivno
ponovno angažirali za ureditev stanja.
Napravili smo nov logotip SOTS in pričeli z obnavljanjem spletne strani SO
Naši člani so se udeleževali veliko turnirjev po celem svetu kot vodje sodnikov, vrhovni sodniki,
sodniki na stolu in linijski sodniki. Naj poudarim, da naši člani sodijo na vseh nivojih turnirjev pod
okriljem ITF, ATP in WTA (futuresi, challengerji, ATP vse serije in WTA vse serije in Grand Slamih )
in lahko povemo, da smo zelo dobro cenjeni. V letošnjem letu pa se bosta udeležila OI v Riu dva
naša člana.
Po kar nekaj letnem zatišju smo s pomočjo pisarne TS organizirali druženje sodnikov, katero je
bilo kar dobro obiskano predvsem mlajših članov, starejših pa ni bilo prav veliko oz skoraj nič.

V letu smo si ponovno zastavili določene cilje katerih se bomo lotili z vso močjo, da pripeljemo
delovanje SO in njihovih članov na še višji nivo. Ponovno bomo organizirali obnovitveni seminarje za
vrhovne sodnike in novi seminar za glavne sodnike, katera bomo organizirali v mesecu marcu in
aprilu. Nekateri naši člani se bodo udeležili šol pod okriljem ITF za pridobitev licenc kot glavni in
vrhovni sodnik.
Predvsem se bomo potrudili še bolje vključiti v delo ostalih organizacij TS, sodelovanje s TRK,
trenersko organizacijo, strokovnim svetom in pisarno TS. Potrudili se bomo pripeljati sponzorje, da bi
imeli sredstva za lažje delovanje SO (predvsem plačila sodnikom za opravljena dela takoj po končanih
turnirjih). Izdelava majic in značk z logom SO, da bodo vsi sodniki prepoznavni na turnirjih. Ureditev
oz dokončna postavitev spletne strani in aplikacije za pametne telefone SO.
V letošnjem letu moramo nadaljevati po začrtani poti za doseganje visokih ciljev, ki se jih je zadal IO
SO in tako pomagati pri populizaciji tenisa in zagotavljati napredek SO in TS.
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