ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠILNEGA ODBORA SO TZS V LJUBLJANI Z DNE 30.10.2007

Prisotni:
Člani IO SO – Boštjan Kreutz, Blaž Anže Pipan
Ostali – Matjaž Pogačar, Anja Regent
Opravičeno odsotni:
Člani IO SO – Sinja Božičnik (bolezen), Aljoša Novakovič in Marko Gaspari (službene
obveznosti)
Dnevni red:
1) Delegacije za zimsko sezono 2007/2008
1) Sodelovanje med SO, TRK in TZS
2) Plan dela IO SO za obdobje do konca koledarskega leta
3) Razno
Ad (1)
Predlog narejenih delegacij je bil pred sestankom poslan članom IO, predsednici TRK Anji
Regent in direktorju TZS Matjažu Pogačarju. Člani IO niso imeli pripomb na predloge
delegacij. Na sestanku sta predstavnika TZS izrazila dvom o nekaterih delegiranih vrhovnih
sodnikih, zato so bile narejene minimalne spremembe. Spremenjeni predlog delegacij bo
poslan v odobritev članom IO prek elektronske pošte.
Ad (2)
Anja Regent in Matjaž Pogačar sta predstavila pričakovanja TZS in TRK glede sodelovanja z
SO. Skupna ugotovitev je bila, da je prioritetna naloga sodniške organizacije v začetku leta
2008 organizacija seminarja za nove glavne sodnike. V primeru velikega števila prijav se bo
organiziralo več seminarjev, ki bodo organizirani regijsko. Do takrat je potrebno pripraviti
program izobraževanja in literaturo za izvedbo seminarja za glavne sodnike. Razdelitev dela
in časovni plan priprave literature se bo dogovorilo na naslednjem sestanku IO SO, ki bo
interne narave in bo organiziran v prihodnjem tednu.
V dogovoru TRK, TZS in SO so bile sklenjene naslednje uskladitve glede dela vrhovnih
sodnikov po turnirju: v primeru žrebne liste 32 se postavlja 8 nosilcev ne glede na število
prijavljenih igralcev. Minimalno število za organizacijo turnirja OP je 8 igralcev, minimalno
število igralcev za organizacijo turnirjev OP B – 12 in OP B – 14 je 12 igralcev.
Licenčni seminar za vrhovne sodnike s testom bo organiziran skupaj s TZS, TRK in SO po
koncu zimske sezone 2007/08.
IO SO bo pripravil predlog o novih višinah sodniških taks, glede na to, da se bo UO TZS
sestal še konec letošnjega leta.
Ad (3)
Izobraževanje
Dogovor o datumu in objava seminarja za nove glavne sodnike v različnih medijih.

Priprava programa in literature za izobraževanje novih glavnih sodnikov.
Sodniške takse
Priprava predloga o višinah taks, ki bo poslan v odobritev UO TZS.
Internetna stran
Vzpostavitev internetne strani SO na svetovnem spletu.
Način plačila
Priprava oblike pogodbe o delu, ki jo bodo lahko uporabljali sodniki v primeru želje kluba.
Ad (4)
V dogovoru z Anjo Regent in IO bo organizirana sodniška pomoč za delo z računalnikom in
programom za izpeljavo teniških turnirjev TZS. Povabilo na sodniško pomoč bo poslano s
strani IO, ki bo glede na prijave organiziralo srečanje v sejni sobi TZS.

Ljubljana, 31. 10. 2007
Sekretar SO
Blaž Anže Pipan
Predsednik SO TZS
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