Zapisnik sestanka Izvršnega odbora Sodniške organizacije TZS
Sestanek je bil 3. 11. 2009 ob 20.00.
Prisotni: Boštjan Kreutz, Blaž Anže Pipan, Marko Gaspari in Aljoša Novaković.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Delegiranje vrhovnih sodnikov za turnirje zimske sezone 2009/10
Prijavljanje sodnikov na turnirje v tujini
Določitev sodniških taks za mednarodne turnirje v Sloveniji
Novo poročilo vrhovnega sodnika
Razno

Ad 1.: Blaž Anže Pipan je pripravil predlog delegacij vrhovnih sodnikov za zimsko
sezono. IO SO je delegacije pregledal in jih soglasno potrdil.
Ad 2.: V izogib različnim prijavljanjem in celo morebitni neudeležbi sodnikov TZS na
tujih turnirjih, je bilo sprejeto, da bo prijave nadziral IO TZS. Ugotovljeno je namreč
bilo, da so se na nekatere turnirje prijavljali sodniki, ki se potem teh turnirjev niso
udeležili, to pa meče slabo luč na našo organizacijo.
Od sedaj bodo vsi razpisi, ki jih bomo prejeli za tuje mednarodne turnirje, objavljeni
na spletni strani SO TZS. Zainteresiranim sodnikom bo prijavnice kot kontaktna oseba v
imenu IO SO pošiljal Aljoša Novaković. Vsak sodnik se bo prijavljal na turnirje
samostojno, vendar pa mora o prijavi ter o udeležbi oziroma neudeležbi obvestiti tudi
IO SO, ki bo vodila evidenco prijav na tuje turnirje.
IO SO tudi poziva vse sodnike, ki imajo kontakte z organizatorji turnirjev, da nam
posredujejo morebitne razpise ta tuje turnirje.
Ad. 3: V prihodnjem obdobju želimo spremeniti sodniške takse na mednarodnih
članskih turnirjih v Sloveniji, da bi le te čim bolj odražale delo sodnikov na turnirjih.
Obstaja več različnih predlogov, ki pa jih je potrebno še preučiti in finančno
ovrednotiti. IO SO bo nato izbral najboljšo različico, ki bo predmet pogajanj s
predstavnikom Upravnega odbora TZS.
Ad. 4: Blaž Anže Pipan je za novo sezono pripravil nekoliko spremenjeno poročilo
vrhovnega sodnika, ki bo vključeno v program za delo vrhovnih sodnikov.
Spremenjeno poročilo, ki bolj verodostojno opisuje izvedbo in organizacijo
posameznega turnirja, bo v pomoč tako TZS kot tudi organizatorjem, zato ga IO SO
soglasno pozdravlja.
Ad. 5: Na spletni strani SO bi radi pri podatkih o sodnikih objavili tudi sliko
posameznega sodnika, kar bo zagotovilo lažje prepoznavanje med sodniki, ki se sicer
še ne poznajo. Zaradi tega pozivamo vse sodnike, da svoje slike pošljejo na
elektronski naslov marko.gaspari@siol.net.
Zapisal : Aljoša Novakovič

