ZAPISNIK SESTANKA IO SO TZS VLJUBLJANI; DNE 1. MARCA 2009
Prisotni: Boštjan Kreutz (predsednik), Sinja Božičnik, Marko Gaspari, Blaž Anže Pipan in
Aljoša Novaković
Dnevni red:
1. Poročilo predsednika IO SO o delovanju SO v letu 2008
2. Organizacija rednega obnovitvenega seminarja za vrhovne sodnike
3. Organizacija seminarja za nove glavne in ligaške sodnike
4. Sojenje tekem 2. moške lige
5. Razno
Ad. 1: Predsednik IO SO je posredoval poročilo o delovanju SO v letu 2008. Poročilo je bilo
soglasno sprejeto poslano UO TZS.
Ad 2: Redni obnovitveni seminar za vrhovne sodnike bo potekal v dveh skupinah v petek, 3.,
in soboto, 4. aprila 2009. Kraj seminarja bo objavljen naknadno, odvisno od dogovora s
pisarno TZS.
Ad 3: Teoretični del seminarja za nove glavne sodnike bo 27., 28. in 29. 3.2009. Datum
praktičnega dela bo sporočen naknadno in je odvisen od koledarja tekmovanj TZS.
Seminar za ligaške vrhovne sodnike bo organiziran aprila ali maja.
Ad 4: IO SO se je ponovno opredelil glede sojenja tekem 2. moške teniške lige s sodniki na
stolu. IO SO vztraja na stališču, da naj se vsi dvoboji na tekmah 2. moške lige sodijo tudi na
stolu.
Ad 5: IO SO je zaskrbljen nad posameznimi primeri izvajanja pritiskov na neodvisno
delovanje sodnikov, ki se pojavljajo na različnih tekmovanjih. Taki pritiski so nedopustni,
zato poziva vse sodnike, da o vsakem takem dogodku poročajo IO SO.
IO SO bo skušal v letošnjem letu nekje v Sloveniji organizirati srečanje s hrvaškimi sodniki,
za katero si želimo, da bi postalo tradicionalno. Člani IO SO bodo preverili možne termine ter
kraje, kjer bi bilo tako srečanje mogoče organizirati.
Glede na to, da Sloveniji primanjkuje sodnikov, ki bi lahko sodili tudi na večjih mednarodnih
turnirjih v Sloveniji, bo IO SO obvestil ITF in WTA, da obstaja v Sloveniji želja in potreba
tudi po novih bronastih značkah, ki bi lahko sodili na teh turnirjih.
Marko Gaspari je IO SO obvestil, da Ministrstvo RS za šolstvo in šport ukinja možnost
brezplačnega dostopa do njihovega strežnika. Internetno stran bomo zato preselili na drug
strežnik, kar pa ne bo vplivalo na njeno delovanje.
Zapisal:
Aljoša Novakovič

