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, 11. maj 2019

1000 Ljubljana

ZADEVA:

ZAPISNIK IZREDNEGA SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE
ORGANIZACIJE (SO) TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 10. 5. 2019
Sestanek se je odvijal na Marinovševi cesti 4 v Tacnu, od 17:20 dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Ana Pipan, Ana Štih
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 17. 3. 2019
Potrditev prijave sodnikov na mednarodno šolo
Obravnava primera Kovačič
Zamenjava članice IO SO
Izmenjava
ATP Challenger Portorož - pogoji
Obnovitveni seminar
Delegacije
Razno

1.) Potrditev dnevnega reda
IO SO potrjuje dnevni red.
2.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 17. 3. 2019
IO SO potrjuje zapisnik sestanka IO SO z dne 17. 3. 2019.

3.) Potrditev prijave sodnikov na mednarodno šolo
IO SO potrjuje prijavo članov Ane Sodnik in Boštjana Kreutza na mednarodno šolo za pridobitev
naziva White Badge Referee, ki bo potekala med 26. in 30. julijem v Londonu.
4.) Obravnava primera Kovačič
IO SO bo primer obravnaval na naslednjem sestanku, ko bo v sestavi, da lahko obravnava primer ter
glasuje glede razpleta. Iz obravnave je izločena članica IO SO Ana Štih, ki je prav tako članica
Disciplinske komisije SO TZS.
5.) Zamenjava članice IO SO
Ker se Anja Vreg v prihodnjem mesecu poslavlja od sojenja, se tudi umika iz IO SO TZS, zato je
potrebno izbrati novega člana IO SO. IO SO za novo članico predlaga Ivo Sodnik, ki je ena izmed
najbolj aktivnih sodnic pri nas. Sodnikova se s tem strinja. IO SO soglasno potrjuje Ivo Sodnik za
novo članico IO SO.
IO SO se v imenu celotne SO zahvaljuje Anji Vreg za sodelovanje s SO, za širjenje prepoznavnosti SO
TZS po celem svetu ter za vso pomoč pri izmenjavah, sojenju in udejstvovanju v IO SO.
6.) Izmenjava
SO je dobila na razpolago izmenjavo za mesto linijskega sodnika. Gre za izmenjavo linija – linija in
sicer za turnir ATP Challenger v Vicenzi (Italija), ki bo potekal med 27. 5. in 2. 6. 2019. V zameno za
to, bomo ponudili mesto linijskega sodnika na turnirju ATP Challenger v Portorožu. Za izmenjavo
predlagamo enega izmed novih sodnikov in sicer Miša Jonaka, ki je potrdil sodelovanje.
7.) ATP Challenger Portorož - pogoji
IO SO za ATP Challenger v Portorožu zahteva naslednje pogoje:
- 32 sodnikov (5 linijskih sodnikov na igrišče od začetka turnirja)
- prenočišča:
 hostel ni sprejemljiv
 prestavljanje po prenočiščih prav tako ni sprejemljivo
 na 4 sodnike vsaj 1 kopalnica
 v primeru, da organizator ne zagotovi prenočišč v kraju tekmovanja, mora
zagotoviti prevoz za vse sodnike od nastanitve do prizorišča tekmovanja ter nazaj
- uniforma: vsaj 2 majici in kapa na osebo. Hlače niso obvezne, so pa priporočljive za enotnejši
izgled sodnikov.
- prostor za sodnike
- sodnike izbira IO SO

V primeru, da pogoji ne bodo izpolnjeni, SO TZS ne bo sodelovala na turnirju. Ko bodo potrjeni pogoji,
bo izbran tudi vodja sodniške službe. Od letošnjega leta dalje, je na turnirjih ATP Challenger obvezen
tudi referee, ki je strošek organizatorja.

8.) Obnovitveni seminar
IO SO predlaga, da se obnovitveni seminar, ki naj bi bil izpeljan 25.5.2019, zaradi velikega števila
tekmovanj in posledično prevelike odsotnosti sodnikov, prestavi na nov datum. Predlog je petek,
28.6.2019 od 16:00 do 22:00. Zaenkrat bi izpeljali seminar le v popoldanskih urah, kasneje (med
poletno in zimsko sezono) pa še celodnevni seminar. Vsem, ki ste si že rezervirali prejšnji datum, se
opravičujemo.
9.) Delegacije
Narejene so delegacije do premora v poletni sezoni. Potrjene so s strani IO SO.
10.) Razno
-

Poletni piknik: tekom poletne sezone bo izpeljan piknik za vse sodnike. Datum in lokacija bosta
objavljena naknadno.

Sestanek je bil zaključen ob 18:30.
Zapisala: Ana Štih
Ljubljana, 14. 5. 2019

