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Zadeva: Poročilo sekretarja SO TZS za izredno skupščino 2014
1. Primerjava števila rednega članstva med leti 2005 do 2013
Leto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

Število članov SO TZS
107
110
99
102
111
98
80
84
78
51*

Indeks
102,8
90,0
103,0
108,8
88,3
81,6
105,0
92,8

V letu 2010 in 2012 je obdelava podatkov sodnikov in plačevanje članarine potekala preko
podjetja Nova Orbita, ki je delovalo kot zunanji sodelavec TZS. V vseh letih je bilo pošiljanje
položnic prepozno, zbiranje podatkov o sodnikih pa nezadostno. Za leto 2014 sem ponovno
prevzel zbiranje registracij in podatkov o sodnikih. Sodniki še vedno niso dobili položnic za
letošnje leto, ker imam težave z vnašanjem sodnikov v sistem. Takoj ko bo to rešeno, bodo
dobili sodniki položnice za sodniško članarino za leto 2014. Do danes sem prejel 51 vnjenih
izpolnjenih registracijskih obrazcov za leto 2014.
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 odnos organizatorjev do linijskih sodnikov. Povečanju
članastva v letu 2012 pripisujem organizaciji seminarja za glavne sodnike. V letu 2014
predlagam, da se ponovno razpiše in organizira seminar za nove glavne sodnike in s tem bo
članastvo v SO zagotovo višje za letošnje in prihodnje leto.
Število vrhovnih sodnikov je ostajalo skoraj enako skozi celotno obdobje delovanja
odhajajočega IO SO TZS.

2. Delegiranje
Pri delegiranju vrhovnih sodnikov na posamezne turnirje je odločilno nekaj faktorjev. Kot
poglavitni faktor je bila želja Tekmovalne registracijske komisije po izboljšanju kvalitete dela
vrhovnih sodnikov. V tem pogledu se je zmanjšala širina delegacij med vse vrhovne sodnike.
Kot drugo naj omenim, da je v odhajajočem IO SO prevladovalo mnenje, da upoštevamo želje
organizatorjev, ki sem se jim v delegacija približal kolikor je bilo to mogoče.
Delegacije so bile kdaj poslane tudi zelo pozno, delno zaradi nerešenih težav s TZS in tudi
zaradi poznih poslanih koledarjev s strani TZS. Naj opozorim ob tem na občutno večje število
napak v koledarjih, ki so bila včasih bolje usklajena tudi s sekretarjem SO TZS. Kljub vsemu
so bili vsi turnirji in vsa ligaška tekmovanja pokrita z vrhovnimi sodniki.
3. Seminarji
V letu 2012 je bila prvič po letu 2006 opuščena praksa, da je bil pred vsakim začetkom
poletne sezone organiziran licenčno-obnovitveni seminar. Mislim, da je večina vrhovnih
sodnikov, dobro sprejela te seminarje, čeprav je prevladovalo mnenje, da so testi pretežki.
Menim, da niso bili pretežki, vendar tudi vrhovni sodniki vse primere niso najbolje razumeli.
Zagotvo je en od teh primerov prekršek vedenja: zloraba loparja. Ponavljalo se nam je
vprašanje na seminrajih o tem vprašanju. In v določenih primerih je rešitev vprašanja
zagotovo spremenjena oblika loparja. Vendar to ne moremo posloševati, da samo v takšnem
primeru, kaznujemo igralca ali igralko z prekrškom vedenja, zloraba loparja.
Nazadnji licenčno-obnovitveni seminar je bil izpeljan v teniške klubu Športplus, ki nam je
zagotovil prostor. Zagotovo pa to ni bil primeren prostor za sodnike in njihovo izobraževanje.
In posledica varčevanja TZS in zagotavljanja prostora je bil poglavitni razlog za
neorganiziranje seminarja. Zagotovo bo potrebno pred poletno sezono 2014 ponovno izpeljati
obnovitveni seminar za vrhovne sodnike. Na kakšen način in v kakšni obliki bi ga izpeljali, pa
mora doreči prihajajoči IO SO.
V decembru leta 2011 je bil izpeljan seminar za vrhovne sodnike in vrhovne-ligaške sodnike.
Seminarja se je udeležilo 13 kandidatov za nove vrhovne sodnike in 5 kanidatov za vrhovneligaške sodnike. Seminar je opravilo 12 kandidatov za vrhovne in 4 kandidati za vrhovneligaške sodnike. Do danes so opravili vse pratične asistence 3 kandidati, ki so tudi samostojno
vodili turnirje kot vrhovni sodniki.
V aprilu 2012 je bil organiziran seminar za glavne sodnike in od 32 prijavljnih kanidatov je
seminar za nove sodnike uspešno opravilo 27 kanidatov, ki so s tem postali člani SO TZS.
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