ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE ORGANIZACIJE (SO)
TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS), 30.5.2018
Sestanek se je odvijal na Teniškem klubu Triglav Kranj v Kranju, od 17:20 ure dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Blaž Anže Pipan (predsednik IO SO), Ana Pipan, Boštjan Kreutz, Ana Štih, Anja Vreg

Dnevni red:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Potrditev zapisnika ustanovitvenega sestanka IO SO z dne 18.4.2018
Futures Maribor
ATP Challenger Portorož
Preverjanje glavnih in vrhovnih sodnikov
Časovna opredelitev seminarja za nove glavne in vrhovne sodnike
Razno

1.) Potrditev zapisnika ustanovitvenega sestanka IO SO z dne 18.4.2018
IO SO potrjuje zapisnik ustanovitvenega sestanka IO SO z dne 18.4.2018.
2.) Futures Maribor
- IO SO sprejme, da se na Futuresu v Mariboru na stolu sodijo vse tekme od prvega kola
kvalifikacij naprej. Kvalifikacije bo sodilo 5 sodnikov z belo značko. V primeru, da bo
potreba po več sodnikih, bodo priložnost sojenja v kvalifikacijah dobili tudi nacionalni
sodniki.
- IO SO sklene, da lahko kaznovana sodnica Ana Sodnik (bela značka), ki se ji prepoved
sojenja izteče 12.6.2018, prične z delom v sredo, 13.6.2018, v primeru, da bo to
potrebno.
3.) ATP Challenger Portorož
- IO SO sprejme, da bo vodja sodniške službe na ATP Challengerju v Portorožu Tamas
Peterdi z Madžarske.
- Ekipo sodnikov izbira IO SO TZS, Peterdi pa prevzame ostalo delo vodje sodniške službe.
Vse prijave se pošilja na njegov e-mail naslov.
- Prav tako je IO SO na vezi s sodniško organizacijo Italije, Nemčije in Švice, s katerimi
bomo naredili izmenjave za ATP Challenger v Portorožu, našim sodnikom pa se omogoči
delo na ITF turnirjih v njihovih državah.

-

-

-

Zavzemamo se, da bo v letošnjem letu na turnirju v Portorožu delalo več linijskih
sodnikov kot v letu 2017, saj se je takrat število sprejetih linijskih sodnikov zmanjšalo na
23. Z večjim številom linijskih sodnikov lahko izboljšamo kvaliteto sojenja in izgled
tekmovanja, saj lahko tako pokrijemo vse tekme s 5 linijskimi sodniki na igrišču.
IO SO predlaga 30 sprejetih linijskih sodnikov za ATP Challenger v Portorožu.
Prijavnica za turnir bo poslana vsem sodnikom v prihodnjem tednu.

4.) Preverjanje glavnih in vrhovnih sodnikov
- Predsednik IO SO in sekretar SO Blaž Anže Pipan je že pripravil vprašanja za vse glavne in
vrhovne sodnike.
- Testi bodo sodnikom poslani v naslednjem tednu, časa za odgovore pa bo 14 dni.
- Vsi sodniki, ki na vprašanja ne bodo odgovorili pravočasno, bodo k odgovorom pozvani
ponovno. V primeru, da odgovorov ne pošljejo, bodo od tega odvisne delegacije za
prihodnje turnirje.
5.) Časovna opredelitev seminarja za nove glavne in vrhovne sodnike
- Seminar za nove glavne sodnike bo izveden v zimski sezoni. Datum bo določen, glede na
koledar zimske sezone.
- IO SO za predavatelja potrdi Anjo Vreg in Blaža Anžeta Pipana.
- Tečaj za nove glavne sodnike bo razpisan v septembru.
- V zimski sezoni bo izpeljan tudi seminar za nove vrhovne sodnike. Pogoj za prijavo je
opravljen izpit za vrhovne ligaške sodnike.
6.) Razno
- IO SO je po pogovoru z nekaterimi sodniki ugotovil, da lige niso bile obračunane po
veljavnem ceniku TZS. Vse sodnike pozivamo, da se vsa ligaška srečanja obračunavajo po
veljavnem ceniku TZS.
- Članica IO SO Ana Pipan izpostavi poročila sodnikov o izplačilu na turnirjih. Pravi, da
nekateri sodniki pohvalno pošiljajo svoja poročila, še vedno pa od nekaterih sodnikov ni
prejela teh poročil. Vljudno naproša vse, da se poročila za vse turnirje pošiljajo na e-mail
naslov, ki je bil ustvarjen v ta namen.
- Članica SO Iva Sodnik bo v prihodnjih dneh spremenila vse logotipe v sodniškem
programu, ki ga sodniki uporabljamo za objavo rezultatov, urnikov, žrebov, itd. Program
bo poslan vsem sodnikom ter objavljen na spletni strani TZS in na spletni strani SO TZS.

Sestanek je bil zaključen ob 19:00 uri.
Zapisala: Ana Štih
Ljubljana, 4.6.2018

