TENIS SLOVENIJA
SODNIŠKA ORGANIZACIJA
Šmartinska 152

Ljubljana, 3. april 2021

1000 Ljubljana

ZADEVA:

ZAPISNIK IZREDNEGA SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE
ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 3. 4. 2021
Sestanek se je odvijal preko videokonference, od 18:00 dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Boštjan Kreutz, Ana Pipan, Ana Štih
Dnevni red:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Potrditev dnevnega reda
Delegacije
Izbira glavnih sodnikov za ITF Futures turnirja na Otočcu in v Velenju
Pregled plačil članarine
WTA Portorož 2021
UTR program
Izobraževanja
Navodila sodnikom glede COVID – 19
Razno

1.) Potrditev dnevnega reda
IO SO potrjuje dnevni red.
2.) Delegacije
Čeprav je prišlo do odpovedi tekmovanj v mesecu aprilu, so bile delegacije narejene za cel mesec.
Opravljene so tudi delegacije za mesec maj, ki so potrjene s strani IO SO in bodo sodnikom poslane
v prihodnih dneh.
3.) Izbira glavnih sodnikov za ITF Futures turnirja na Otočcu in v Velenju
Vsi White badge sodniki bodo v prihodnjem tednu prejeli anketo o razpoložljivosti oz.
zainteresiranosti za delo na ITF Futures turnirjih na Otočcu in v Velenju. Glede na odgovore, bodo

delegirani na turnirja. Za mesta, ki jih ne bodo mogli zasesti slovenski sodniki, bomo poskusili narediti
izmenjave s sosednjimi državami. Prav tako bomo za oba turnirja poizkusili narediti izmenjave s
sosednjimi državami.
4.) Pregled plačil članarine
Po pregledu poravnanih članarin za leto 2021 je bilo ugotovljeno, da nekateri sodniki še vedo niso
poravnali članarine. V kolikor članarin ne bodo poravnali, ne bodo delegirani na turnirje.
5.) WTA Portorož 2021
Predsednik IO SO je člane seznanil z izpeljavo WTA turnirja v Portorožu. Predstavil je zahteve glede
števila in kategorizacije sodnikov.
6.) UTR program
V četrtek, 1. 4. 2021 ob 18. uri je preko ZOOM-a s strani pisarne TS potekala predstavitev novega UTR
programa, ki ga bomo sodniki v prihodnosti uporabljali kot orodje za izpeljavo tekmovanj. Sicer še
vedno uporabljamo program, ki smo ga do sedaj, bo pa potrebno vse podatke vzporedno vpisovati
tudi v nov UTR program. Predstavljeno nam je bilo, kako uporabljati program. Predstavitve oz.
izobraževanja naj bi se udeležili vsi vrhovni in vrhovni ligaški sodniki, žal pa je bila udeležba zelo slaba
in krepko pod pričakovanji. Prosimo, da se v prihodnje udeležujete tovrstnih izobraževanj.
7.) Izobraževanja
-

Obnovitveni seminar
Obnovitveni seminar bo potekal ali ob prisotnosti sodnikov ali ON-LINE, ko bo več jasnega glede
zapor v državi. Datum bo določen naknadno, glede na trenutno situacijo in plan izvajanja
tekmovanj v poletni sezoni. Na seminar bodo vabljeni tudi sodniki, ki še niso opravili teoretičnega
dela na seminarju za nove vrhovne sodnike.

-

Ponavljanje testa za nove vrhovne sodnike
Ponavljanje testa za nove vrhovne sodnike bo potekalo, ko bodo razmere to dovoljevale. Ker je
priporočljivo, da se ponavljanje izvede v živo, saj je za to potrebno kar nekaj časa, bomo to
preložili na čas, ko bo ponovno dovoljeno zbiranje oz. izvajanje tovrstnih zadev. Ponavljanje bo
izvedeno po obnovitvenem seminarju.

8.) Navodila sodnikom glede COVID – 19
-

IO SO poziva TRK in Pisarno TS, da objavijo jasna navodila za izpeljavo teniških tekmovanj v
poletni sezoni. Jasno je potrebno zapisati ali so na prizorišču dovoljeni gledalci oz. spremljevalci
in v kolikšnem številu, kako se omeji dostop do kluba, ali je dovoljeno rekreativno igranje tenisa
v času trajanja tekmovanja, ali je dovoljeno izvajanje drugih športnih aktivnosti kot so
badminton,… na istem športnem prizorišču.

-

IO SO poziva vse člane SO, da na tekmovanjih upoštevajo navodila NIJZ in TS.

9.) Razno
-

-

Vsi sodniki, ki so delegirani na tekmovanja TS, morajo upoštevati Odlok o obveznem testiranju
vseh tekmovalcev, trenerjev in ostalega osebja, ki se udeležujejo mednarodnih ter nacionalnih
tekmovanj, kar pomeni, da morajo imeti tudi sodniki na tekmovanju negativen test na COVID –
19, ki ni starejši od 48 ur. Izjema so tisti, ki so COVID – 19 preboleli v zadnjih 6 mesecih in tisti, ki
so že prejeli obe dozi cepiva in lahko to tudi ustrezno dokažejo. V primeru, da pride do sprememb,
bodo sodniki o tem obveščeni.
Sklep: Glede na to, da se trenutno ne izvajajo nekatera tekmovanja (OP 8-11 in RR), ki bi jih
kandidati za nove vrhovne sodnike še morali opraviti kot asistence, je IO SO odločil, da lahko
kandidati, ki opravijo katerokoli izmed asistenc, potrebnih za pridobitev naziva vrhovni sodnik,
izjemoma opravljajo turnirje, za katere asistence imajo opravljene. To velja do zimske sezone
2021/2022. Do takrat morajo kandidati opraviti vse tri asistence, v kolikor bo to mogoče. V skladu
s tem IO SO potrjuje Jureta Umeka kot vrhovnega sodnika na RR in OP turnirjih ter Ano Štih kot
vrhovno sodnico na OP turnirjih do konca poletne sezone.

Sestanek je bil zaključen ob 19:30.
Zapisala: Ana Štih
Senovo, 8. 4. 2021

