ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE ORGANIZACIJE (SO)
TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 11. 11. 2018
Sestanek se je odvijal na Torkarjevi ulici 11 v Ljubljani, od 18:00 ure dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Ana Pipan, Boštjan Kreutz, Ana Štih
Dnevni red:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 30.4.2018
Pregled delegacij za zimsko sezono 2018/2019
Časovna opredelitev seminarja za nove glavne, vrhovne ligaške in vrhovne sodnike
Značke za sodnike
Novoletna zabava

1.) Potrditev dnevnega reda
IO SO potrjuje dnevni red.
2.) Potrditev zapisnika sestanka IO SO z dne 30.4.2018
IO SO potrjuje zapisnik sestanka IO SO z dne 30.11.2018.
3.) Pregled delegacij za zimsko sezono 2018/2019
IO SO potrdi delegacije za prve tri tedne in zaupa vse preostale delegacije sekretarju,
potrjene pa bodo na naslednjem sestanku IO SO, ki bo v tednu med 19. in 25. novembrom.
4.) Časovna opredelitev seminarja za nove glavne, vrhovne ligaške in vrhovne sodnike
-

-

Sklep: Konec meseca februarja ali/in v začetku marca 2019 se izvede seminar za nove
glavne sodnike. Seminar bo potekal v Ljubljani. Možni datumi za izvedbo teoretičnega
dela so 22., 23. in 24. 2. 2019 ali 1., 2. in 3. 3. 2019, praktični del pa bo potekal 8. 3. 2019.
Seminar za nove vrhovne ligaške in vrhovne sodnike bo razpisan v času med zimsko in
poletno sezono.

-

Izpita za vrhovne sodnike se lahko udeležijo le tisti, ki že imajo opravljen izpit za vrhovne
ligaške sodnike ali pa ga bodo opravili na seminarju, ki bo razpisan en teden pred tem.
Na seminar za nove vrhovne sodnike bodo vabljeni tudi vsi člani, ki so že vrhovni sodniki,
da osvežijo svoje znanje. Za te člane, bo seminar brezplačen.
Obnovitveni seminar bo potekal na zadnji dan seminarja za nove vrhovne sodnike.
Obvezen bo za vse vrhovne sodnike.
Sklep: Vsi člani, ki opravijo seminar za nove vrhovne sodnike bodo morali opraviti tri
asistence (2x OP in 1x RR).

5.) Značke za sodnike
V mesecu decembru 2018, bo vsak sodnik prejel magnetno značko z logotipom SO. Značko bo
obvezno nositi na vseh tekmovanjih pod okriljem TZS.
6.) Novoletna zabava
Novoletna zabava bo letos ponovno potekala v Športnem parku Ilirija v Ljubljani. Zabava bo
15. 12. 2018.

Sestanek je bil zaključen ob 19:30 uri.
Zapisala: Ana Štih
Ljubljana, 15.11.2018

