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Zadeva: Poročilo sekretarja SO TZS za redno skupščino 2011
1. Primerjava števila rednega članstva med leti 2005 do 2011
Leto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Število članov SO TZS
107
110
99
102
111
98
80

Indeks
102,8
90,0
103,0
108,8
88,3
81,6

V letu 2010 in 2011 je obdelava podatkov sodnikov in plačevanje članarine potekala
preko podjetja Nova Orbita, ki deluje kot zunanji sodelavec TZS. V obeh letih je
pošiljanje položnic bilo prepozno, zbiranje podatkov o sodnikih pa nezadostno.
Mislim, da bi morala TZS od podjetja Nova orbita zahtevati opolne podatke o
sodnikih, če tudi bi morali vsakega posameznega sodnika poklicati.
Število članstva se zmanjšuje in se bo tudi še prihodnje, glede na to, da se število
mednarodnih turnirjev zmanjšuje in mladi perspektivni glavni sodniki ne dobivajo
dovolj priložnosti za napredovanje. Prav tako se zanimanje za delo linijskega sodnika
zmanjšuje, čeprav smo dvignili sodniške takse za linijskega sodnika na 25 eurov na
dan. Na to vpliva, slabša organizacija turnirjev in izguba WTA turnirja v Portorožu, kot
tudi odnos organizatorjev do linijskih sodnikov.
Nihanje števila glavnih sodnikov je vedno večja, saj se je od 2005 število možnih
sojenj na stolu zmanjšalo: člansko državno prvenstvo se ne sodi več od 2. kola
naprej s sodnikom na stolu, ne sodi se več 2. moška teniška liga na stolu. To pomeni
manj delegacij za glavne sodnike, kar pomeni tudi manjše zanimanje za sojenje in v
letu ali dveh, neplačilo sodniške članarine. Število vrhovnih sodnikov ostaja skoraj
enako skozi celotno obdobje delovanja tega IO SO TZS.

2. Delegiranje
Pri delegiranju vrhovnih sodnikov na posamezne turnirje je odločilno več faktorjev.
Osnovna je razpoložljivost sodnika, oddaljenost od kraja tekmovanja in ocena
usposobljenosti sodnika za posamezno tekmovanje. Poleg tega se upošteva tudi
želje organizatorjev, ki so pri svojih željah zelo neposredni, koga si želijo in koga ne
želijo na svojih tekmovanjih. V takih primerih se kot sekretar večkrat pogovarjam s
posameznimi organizatorji in jih prepričujem, da moram kljub njihovim željam,
delegacije razdeliti med vse vrhovne sodnike. S tem dostikrat zastavljam svojo ime
za vrhovne sodnike pri organizatorjih, da bo njihovo tekmovanje potekalo brez
posebnosti. Prav tako upoštevam informacije, ki jih prejemam s strani tekmovalcev in
trenerjev. Kljub takšnim zahtevam organizatorjev se trudim razdeliti turnirje med vse
vrhovne sodnike dokaj enakomerno. Vse delegacije sodnikov so dostopne vsem
sodnikom in v upogled na spletni strani SO TZS.
Pri delegacijah glavnih sodnikov na posamezna tekmovanja in številu njihovih
delegacij upoštevam malce drugačne kriterije. Zagotovo se upošteva njihova želja po
sojenju na stolu, njihova razpoložljivost, ter tudi ocena perspektivnosti posameznega
glavnega sodnika ali sodnice za napredovanje in prijavo na ITF level 2 šolo. V
kolikor, ne bi delegiral na ta način in nudil več možnosti perspektivnim sodnikom, se
nam bo lahko zgodilo, da kmalu ne bomo imeli v Sloveniji zadosto število
mednarodnih belih značk za pokrivanje določenih mednarodnih turnirjev. Kar bi
pomenilo, da bi morali pripeljati, zaradi zahtev ITF-a tuje sodnike. Kar zagotovo ni v
interesu nikomur, ne SO, kot tudi ne organizatorjem mednarodnih turnirjev. Kljub
temu organizatorji, kdaj ne razmišljajo v tej smeri, vendar se ne zavedajo, da na dolgi
rok škodijo sami sebi.
V zimski in poletni sezoni 2011 so bili vsi turnirji pokriti z vrhovnimi sodniki in večinom
tudi z glavnimi sodniki. Težje sledim ali so bile vse potrebne tekme odsojene na stolu,
ker vedno tudi ne dobim te informacije od vrhovnih sodnikov. Zato se lahko zgodi, da
katere tekme na stolu niso bile odsojene, brez moje vednosti.
Težje je pokriti vsa ligaška srečanja v pomladanskem in jesenskem roku, včasih
skoraj nemogoče, brez da bi opravil po 25 klicev ali več na dan. V pomladanskem
roku je bilo nekaj težav s pravilnostjo koledarja, ki sem ga prejel s strani TZS. Nato
sem moral delegacije popravljati za nazaj, zaradi nenatančnosti pisarne TZS. Prav
tako je potrebno omeniti, da se 1. moška teniška liga ni igrala 6 ekipami, s tem se je
ponovno žmanjšalo število tekem na stolu, zaradi napake pisarne TZS. Uspešnost
pokrivanja ligaških tekmovanj je bila v letošnjem letu zelo uspešna, v pomladanskem
roku vrhovni sodnik ni bil prisoten na dveh ligaških srečanjih. Eno srečanje so odgirali
brez vrhovnega sodnika in sem nato sam prišel na prizorišče, naredil naknadno
zapisnik in objavil rezultat na spletno stran TZS. V drugem primeru sta se ekipi

dogovorila za prestavitev srečanja na kasnejši rok. V obeh primerih sta mi vrhovna
sodnika potrdila prejem delegacij in njino razpoložljivost. V jesenskem roku so bila
vsa ligaška srečanja v popolnosti pokrita z vrhovnimi, ter tudi glavnimi sodniki.
Glavne sodnike sem moral zagotavljati, tudi iz bolj oddaljenih krajev. Nekateri
organizatorji s tem niso bili najbolj zadovoljni. Kljub temu pozivam vrhovne sodnike,
da se samo oni pogovarjajo z organizatorji in zaščitijo glavne sodnike pred
neprimernimi opazkami organizatorjev. V kolikor rabite pojasnilo glede delegacij se
obrnite na sekretarja.
3. Seminarji
Kot je sedaj postala že praksa, pred vsakim začetkom poletne sezone je bil
organiziran licenčno-obnovitveni seminar. Letos sem skupaj z predsednikom pripravil
50 popolnoma novih vprašanj, na katere so odgovarjali vrhovni sodniki. Z gotovostjo
lahko trdim, da letošnji test ni bil težak. Rezultati testa, pa vse prej kot uspešni. Od 17
vrhovni sodnikov, ki so se udeležili seminarja, so pogoj za prvi razred vrhovnega
sodnika, 85% uspešnost na testu, opravili le 3 vrhovni sodniki. IO SO kljub temu ni
upošteval rezultatov testa pri novi kategorizaciji vrhovnih sodnikov.
Pred nekaj časa je IO SO naredil poizvedbo med glavnimi in vrhovnimi-ligaškimi
sodniki o njihovem interesu za prijavo na seminar za vrhovne sodnike. Javilo se je 17
interesentov in IO SO podpira, da bi se teoretični deli seminarja izpljal še v letošnjem
letu. Seminar naj bi potekal 5 dni, prvi dan za vse sodnike, ki se niso vrhovni-ligaški
sodniki, na kar se jim bi drugi dan pridružili vsi prijavljeni vrhovni-ligaški sodniki.
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