TENIS SLOVENIJA
SODNIŠKA ORGANIZACIJA
Šmartinska 152

Ljubljana, 26. maj 2020

1000 Ljubljana

ZADEVA:

ZAPISNIK IZREDNEGA SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE
ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 26. 5. 2020
Sestanek se je odvijal na Celovški cesti 25, 1000 Ljubljana, od 16:00 dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Boštjan Kreutz, Ana Pipan, Iva Sodnik, Ana Štih
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 6. 2. 2020
Pokal Mima Jaušovec
Navodila za tekmovanja poletne sezone
Delegacije poletna sezona
Razno

1.) Potrditev dnevnega reda
IO SO potrjuje dnevni red.
2.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 6. 2. 2020
IO SO potrjuje zapisnik sestanka IO SO z dne 6. 2. 2020.
3.) Pokal Mima Jaušovec
Med 6. in 8. junijem bo na igriščih RCU Lukovica potekal dobrodelni dogodek Pokal Mima Jaušovec.
Del dogodka bomo tudi člani SO. Vse člane smo pozvali, da se prijavijo za delo sodnika na stolu.
Vsak dan bomo odsodili 7 tekem, skupno 21.

4.) Navodila za tekmovanja v poletni sezoni
Člani IO SO smo na sestanku zbrali navodila in priporočila glede dela v poletni sezoni. Podrobnejša
navodila in priporočila so sodniki že prejeli po mailu.
-

-

Upoštevati je potrebno Priporočila za varnost teniških tekmovanj in trenažnih procesov, ki ste
jih prejeli na e-mail naslove (Dokument z dne 19. 5. 2020).
Žoge: Za tekmovanja uporabljamo žoge, kot je navedeno v pravilniku. Vse menjave potekajo
normalno.
Vrhovni sodniki naj v poročilo tekmovanja zapišejo tudi, kako je bilo na tekmovanju
poskrbljeno za razkužila, urejanje igrišč,…
Vrhovni sodniki naj se skupaj z vodjo tekmovanja odločijo, ali bodo prvi dan tekmovanja izvedli
eno ali dve koli. Pozorni bodite na število prijavljenih, saj število prisotnih na prizorišču ne sme
presegati 50 oseb. O tem se pogovorite z organizatorjem ter ga obvestite, da mora biti prisoten
ves čas. Poskrbeti mora tudi za zalivanje in urejanje igrišč med tekmami ter za pobiranje
prijavnin.
Vrhovni sodnik naj naredi razpored tekmovanja tako, da na prizorišču na enkrat ne bo več kot
50 oseb. Na razpored naj zapiše tudi priporočila glede spremljevalcev.
Semaforji: Na podlagi razgovora z NIJZ se semaforji lahko uporabljajo. Lahko pa se sami
odločite, da semaforjev ne boste uporabljali.
Lige: Pri predstavitvi ekip naj stojijo tekmovalci vsaj 1,5 m narazen. Skupinsko slikanje ni
zaželeno, pozdravijo naj se z dvigom rok. Garderobe se lahko uporabljajo (manjše število
uporabnikov).

5.) Delegacije
Narejene so delegacije do konca julija. Člani SO bodo delegacije prejeli v naslednjih dneh.
6.) Razno
-

-

Asistence: Vsi sodniki, ki so opravili seminar za nove vrhovne ligaške in vrhovne sodnike lahko
zopet nemoteno opravljajo asistence pri vseh sodnikih, ki so bili navedeni v navodilih za
opravljanje delegacij.
Članarine: Na turnirje poletne sezone so bili delegirani le sodniki, ki imajo poravnano članarino
za leto 2020.
Lestvice, obvestila, fotografije: S Tenis Slovenije smo prejeli obvestilo, da v bodoče vsa obvestila,
fotografije in novice pošiljate na marketing@tenis-slovenija.si in na ziga.ham@tenis-slovenija.si.
Za vse zadeve povezane z nacionalno lestvico pa se lahko obrnete na ziga.ham@tenisslovenija.si. Na voljo so nam tudi na telefonski številki 031 710 303.

Sestanek je bil zaključen ob 18:00.
Zapisala: Ana Štih
Senovo, 28. 5. 2020

