Tenis Slovenija (ustavno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani.
Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter
ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških
dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji.

TENIS SLOVENIJA
SODNIŠKA ORGANIZACIJA
Šmartinska 152

Ljubljana, 6. junij 2019

1000 Ljubljana

ZADEVA:

ZAPISNIK IZREDNEGA SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE
ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 5. 6. 2019
Sestanek se je odvijal na Torkarjevi ulici 11 v Ljubljani, od 21:30 dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Ana Pipan, Iva Sodnik, Boštjan Kreutz, Ana Štih
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 10. 5. 2019
Obravnava primera Kovačič
ATP Challenger Portorož - pogoji
Razno

1.) Potrditev dnevnega reda
IO SO potrjuje dnevni red.
2.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 10. 5. 2019
IO SO potrjuje zapisnik sestanka IO SO z dne 10. 5. 2019.
3.) Obravnava primera Kovačič
IO SO je na sestanku obravnaval pritožbo glavnega sodnika Gorazda Kovačiča, ki se navezuje na
kazen, ki mu je bila izrečena s strani DK SO TZS. Iz obravnave sta bili izločeni članici IO SO Iva Sodnik
in Ana Štih, saj sta primer obravnavali že kot članici DK SO.

Preostali člani so podrobno preučili pritožbo, sklep DK in vse ostalo za obravnavo primera ter
ugotovili, da ni prišlo do proceduralnih napak pri odločanju na prvi stopnji. Člani, ki so imeli pravico
odločati, so soglasno potrdili kazen DK SO TZS. G. Kovačiču je IO SO že poslal sklep.
4.) ATP Challenger Portorož
IO SO je na prejšnjem sestanku podala zahtevo za povečanje števila sodnikov na 32. Po sestanku in
pogovorih z g. Krušičem, to ni bilo sprejeto, zato podajamo predlog, da bi število sodnikov povečali
vsaj na 29, kar bi pomenilo, da lahko že od začetka turnirja pokrivamo vse linije.
Do sedaj smo vse do četrtfinala delali s po 3 sodniki na igrišče, kar pomeni, da sodnik na stolu nima
pokritih osnovnih linij, kar je na podlagi kot je portoroška, kjer seveda ni odtisa zelo tvegano.
Zato bi želeli v letošnjem letu povečati število sodnikov na vsaj 29, kar pomeni 5 sodnikov na igrišče,
tako bi bile pokrite vse linije, od teh 29 so 4 sodniki tudi sodniki na stolu.
Potrebno je tudi vedeti, da bo v primeru slabega vremena mogoče potrebno igrati še na dodatnih
igriščih. To pa pomeni, da v primeru, da je sodnikov le 23 (18 linijskih in 5 sodnikov na stolu), ne
bomo mogli pokriti vseh igrišč.
5.) Razno
Sestanek je bil zaključen ob 23:10.
Zapisala: Ana Štih
Ljubljana, 6. 6. 2019

