ZAPISNIK SESTANKA IO SO TZS, DNE 11.3.2008
Prisotni:
Boštjan Kreutz, Blaž Anže Pipan, Aljoša Novakovič, Marko Gaspari (člani IO),
Aleš Fras, Aleš Tomšič
Odsotni:
Sinja Božičnik (službene obveznosti)
IO se je sestal ob 18:00 v prostorih TZS na Vurnikovi 2 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Pregled prejšnjega zapisnika sestanka IO SO TZS, z dne 20.11.2007
2. Pregled tekmovalnega koledarja za poletje 2008
3. Pregled plačil članarin do današnjega dne
4. Kandidati za mednarodno izobraževanje 2. stopnje
5. Sojenje na mednarodnih turnirjih in državnih prvenstvih
6. Licenčno obnovitveni seminar
7. Odgovor Nini Spremo na njeno vprašanje po elektronski pošti z dne 26.2.2008
8. Cena sodniških stroškov na mednarodnem turnirju Infond open 50.000$
9. Časovni plan za pregled in korekcije dokumentov izobraževalnega seminarja
10. Časovni plan za izdelavo predolga novega statuta SO TZS
Ad (1)
Glede na zapisnik prejšnjega sestanka IO SO (20.11.2007) je bilo ugotovljeno, da je bil
seminar za nove glavne sodnike uspešno izpeljan, udeležilo se ga je 15 kandidatov, od tega jih
je 13 uspešno opravilo izpit. Predlog zvišanja taks, ki ga je predlagal IO SO se je dokončno
uskladil z delovno skupino, ki jo je izbral UO TZS. UO TZS se je zavezal, da bo predlog
potrjen na naslednjem njihovem sestanku, tako naj bi nove sodniške takse začele veljati z
začetkom poletne sezone 2008. Pogodba o delu je na voljo sodnikom na internetni strani SO v
podoknu splošni akti.
Ad (2)
S strani predsednice TRK je bilo prejeto obvestilo, da koledar turnirjev za poletje 2008 še ni
dokončno potrjen, zato se ta točka prenese na naslednji sestanek.
Ad (3)
Sekretar SO je člane IO seznanil, da je do 11.3.2008 plačalo sodniško članarino 65 sodnikov.
Ad (4)
Mednarodna šola 2. stopnje bo izpeljana 15. do 18. maja v Budimpešti, Madžarska. Zaradi
neposredne bližine Slovenije se je IO SO odločil ponuditi prijavo na seminar trem
kandidatom, ki so v preteklosti že sodili na stolu na mednarodnih tekmovanjih. Odločitev o
prijavi na šolo tem trem kandidatom IO SO prepušča njim samim.

Ad (5)
IO SO se je seznanil s številom mednarodnih turnirjev v Sloveniji od tekmovanj TE 12, 14 in
16, ITF 18 do ITF Futures, ITF Infond open 50.000$, ATP Challenger, WTA Portorož in
kandidatih, ki bi lahko sodili na teh turnirjih glede na zahteve. Odločitev o sodnikih na teh
turnirjih bo sprejeta na naslednjem sestanku IO SO.
Klube, ki so bili izbrani za organizacijo državnih prvenstev se povpraša, če imajo kakšne želje
glede vrhovnega sodnika. Sekretar bo te želje upošteval, če se bo možno, vendar noben
vrhovni sodnik naj ne bi sodil na več kot enem državnem prvenstvu.
Ad (6)
Licenčni obnovitveni seminar bo organiziran skupaj s TRK in TZS. Sestavljen bo iz
preverjanja poznavanja računalniškega programa in testa pravil. Prisotnost na seminarju in
uspešno opravljena oba testa bosta zagotovila vrhovnemu sodniku licenco za opravljanje dela
vrhovnega sodnika v poletni sezoni 2008. Seminar bo najverjetneje (v dveh terminih)
organiziran med 30.3. in 6.4.2008.
Ad (7)
Članici SO, Nini Spremo, se omogoči opravljanje popravnega izpita za pridobitev naziva
vrhovni sodnik. Po dogovoru s predavateljem Danilom Peskarjem bo izpit potekal v času
Futures turnirja v Kopru.
Ad (8)
IO SO je pripravil predlog sodniških stroškov na turnirju Infond open 2008, kateri bo
predstavljen in po potrebi usklajen z organizatorjem turnirja.
Ad (9) in Ad (10)
Točki 9 in 10 dnevnega reda se preneseta na dnevni red naslednjega sestanka IO SO.

