ZAPISNIK SESTANKA IO SO TZS, 29. 3. 2012
Prisotni člani IO: Aleš Fras, Marko Gaspari, Boštjan Kreutz, Aljoša Novaković,
Blaž Anže Pipan (člani IO) in Rok Matičič (član SO)

Dnevni red:
1. Priprava obnovitvenega seminarja za vrhovne sodnike
2. Priprava seminarja za nove teniške sodnike
3. Plačila Challenger 2011
4. Delegacije za poletno sezono
5. Delegacije za mednarodne Futures turnirje
6. Razno
Ad1.
Blaž Anže Pipan predstavi, da je vse pripravljeno in dogovorjeno za letošnji
licenčno obnovitveni seminar za vrhovne sodnike. V dogovoru s predsednico
TRK se bo seminar odvijal v prostorih TK Šport plus v Ljubljani. Kot je že v
navadi, sta vrhovnim sodnikom tudi pred začetkom letošnje poletne sezone na
voljo dva termina, in sicer 30. 3. in 6. 4. 2012. Seminar bo sestavljen iz testa
poznavanja teniških pravil, predstavljen pa bo še del računalniškega programa,
ki bo omogočal on-line spremljanje rezultatov na srečanjih teniških lig.

Ad2.
Boštjan Kreutz in Blaž Anže Pipan, ki sta zadolžena za pripravo in izvedbo
seminarja za nove teniške sodnike, predstavita dogajanje pred samim
seminarjem. Seminar bo v Kopru, potekal pa bo v dveh delih. Teoretični del bo
20., 21. in 22. 4., praktični pa na igriščih TK Koper 27. in 28. 4. 2012. Blaž Anže,
ki je sprejemal prijave, z velikim zadovoljstvom pove, da je zanimanje za
seminar ogromno, saj je prijavljenih več kot 30 vedoželjnih tečajnikov.
Dogovorimo se, da se udeležencem literatura, potrebna za opravljanje tečaja,
pošlje po elektronski pošti.

Ad3.

Ker problem z izplačilom honorarjev na Challengerju 2011 še vedno ni rešen, se
Boštjan Kreutz zadolži, da bo poizkusil dobiti od vodje sodniške službe, g. Danila
Peskarja, spisek sodnikov, ki še vedno čakajo na svoj honorar. Član SO, Rok
Matičič, eden od sodnikov, ki še vedno čakajo na izplačilo, se je tokratnega
sestanka IO SO tudi udeležil, po elektronski pošti pa je vprašanje na to temo
zastavil tudi član SO, Igor Hribernik. Vsi soglašamo, da je nastali problem
potrebno kar se da hitro rešiti.

Ad4.

Blaž Anže Pipan pove, da delegacije za prihajajočo poletno sezono še niso
dokončno podeljene, saj koledar za poletno sezono 2012 še ni dokončen. Blaž
je zato pripravil delegacije zgolj za mesec april, za naslednje mesece pa bo
delegacije podelil naknadno. Sodniki, ki bodo delali v aprilu, so dobili obvestila
na svoje elektronske naslove, delegacije pa so objavljene tudi na sodniški
spletni strani in na spletnih straneh TZS.

Ad5.

IO SO pozdravlja odločitev TZS o ponovni organizaciji moških mednarodnih
Futures turnirjev. Boštjan Kreutz se zadolži, da vzpostavi stik z dvema novima
organizatorjema, TK Zaka iz Bleda in TK Litija. Blaž Anže Pipan pa je sestavil
sodniške ekipe za prihajajoče mednarodne turnirje. Sestava predlaganih
sodnikov bo predstavljena tudi vsem organizatorjem.

Zapisal Aleš Fras

