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, 16. februar 2020

1000 Ljubljana

ZADEVA:

ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE ORGANIZACIJE (SO)
TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 6. 2. 2020
Sestanek se je odvijal na ŠD LTA (Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana), od 21:40 dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Boštjan Kreutz, Ana Pipan, Iva Sodnik, Ana Štih
Člana SO: Lara Jerše, Gorazd Mušič
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 25. 11. 2019
Pregled rezultatov seminarja za nove vrhovne in vrhovne ligaške sodnike
Opravljanje asistenc za nove vrhovne in vrhovne ligaške sodnike
Izmenjava ATP Challenger Portorož in ATP Challenger Split
Delegacije do konca zimske sezone
Razno

1.) Potrditev dnevnega reda
IO SO potrjuje dnevni red.
2.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 25. 11. 2019
IO SO potrjuje zapisnik sestanka IO SO z dne 25. 11. 2019.

3.) Pregled rezultatov seminarja za nove vrhovne in vrhovne ligaške sodnike
Seminar za vrhovne ligaške sodnike:
9.11. 2019 je bil v Ljubljani izpeljan seminar za vrhovne ligaške sodnike. Teoretičnega dela se je
udeležilo 11 sodnikov, opravilo pa 10.
Seminar za vrhovne sodnike:
V Ljubljani je bil konec januarja ter v začetku februarja izpeljan seminar za vrhovne sodnike.
Udeležilo se ga je 16 sodnikov, opravilo pa 8. Vsi, ki teoretičnega dela niso opravili, imajo možnost
ponovnega opravljanja. Za datum opravljanja, se bodo tečajniki dogovorili s predavateljema.
4.) Opravljanje asistenc za nove vrhovne in vrhovne ligaške sodnike
Vsi sodniki, ki so uspešno opravili teoretični del seminarja za vrhovne in/ali ligaške sodnike, morajo
za pridobitev naziva vrhovnega in/ali vrhovnega ligaškega sodnika opraviti še asistence. Eno za
vrhovne ligaške sodnike (ligaško srečanje) ter 3 (OP 8-11, RR in OP, FIN ali DP) za vrhovne sodnike.
Ko tečajniki uspešno opravijo vse asistence, lahko samostojno vodijo ligaško srečanje ali tekmovanje.
Navodila za opravljanje asistenc so tečajniki in določeni vrhovni sodniki že prejeli na svoje e-mail
naslove. Asistence lahko opravljajo tudi tisti, ki še niso opravili teoretičnega dela, vendar imajo
prednost tisti, ki so teoretični del opravili.
5.) Izmenjava ATP Challenger Portorož in ATP Challenger Split
SO je dobila na razpolago izmenjavo za bronasto značko. Gre za izmenjavo BB - BB in sicer za turnir
ATP Challenger v Splitu (Hrvaška), ki bo potekal med 20. 4. in 26. 4. 2020. V zameno za to, bomo
ponudili mesto bronaste značke na turnirju ATP Challenger v Portorožu. Izmenjave se bo kot sodnik
na stolu udeležil Blaž Anže Pipan. V dogovoru je tudi izmenjava za mesto enega ali dveh linijskih
sodnikov. Število bomo v sodelovanju s hrvaško SO določili v prihodnjih tednih.
6.) Delegacije do konca zimske sezone
Narejene so delegacije do konca zimske sezone in potrjene s strani IO SO. Člani SO so delegacije že
prejeli.
7.) Razno
-

Obračun stroškov seminarja za nove vrhovne sodnike: IO je pregledal obračun stroškov seminarja
in ga tudi potrdil.
Poročila turnirjev: Članica IO SO Iva Sodnik pove, da sodniki vestno izpolnjujejo poročila
tekmovanj.

-

-

Članarine: Računi za podaljšanje članarine bodo vsem članom SO poslane konec februarja. V
kolikor kdo od sodnikov članarine ne želi podaljšati, naj to javi sekretarju SO Blažu Anžetu Pipanu
na e-mail naslov: pipanba@gmail.com.
Razpoložljivost sodnikov v poletni sezoni: Zaradi lažjega pregleda nad razpoložljivostjo sodnikov
v poletni sezoni, bo vsem vrhovnim sodnikom poslana anketa, v kateri bodo označili svojo
razpoložljivost med poletno sezono.

Sestanek je bil zaključen ob 22:50.
Zapisala: Ana Štih
Ljubljana, 16. 2. 2020

