Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani.
Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter
ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških
dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji.

ZAPISNIK

8. korespondenčne seje Tekmovalno registracijske komisije Tenis Slovenije,
ki je bila sklicana 4. julija 2022
Glasovanje o sklepih:
Sklep št. 1: Zaradi lažnega navajanja podatkov o državljanstvu igralke Une Grubešić se v skladu s 26. členom
Registracijskega pravilnika registracija igralke za sezono 2022 razveljavi;
Sklep št. 2: Igralki Uni Grubešić se izbrišejo vse točke na lestvicah TZS na tekmovanjih Teniške zveze Slovenije,
ki jih je dosegla v času neveljavnosti registracije;
Sklep št. 3: Igralki Uni Grubešič se odvzameta naslova zimske in poletne državne prvakinje v posamični
konkurenci v kategoriji do 12 let in naslova poletne in zimske državne prvakinje v konkurenci dvojic v kategoriji
do 12 let za sezono 2022. Naslovi se podelijo finalistkam navedenih tekmovanj.
Obrazložitev:
Tekmovalno registracijska komisija je prejela prijavo iz katere izhaja, da je Teniški klub GFTA ob registraciji oz.
podaljšanju le-te za sezono 2022, za igralko Uno Grubešić navedel lažne podatke o državljanstvu, zaradi česar
je potrebno njeno registracijo razveljaviti in sprejeti ukrepe, ki razveljavitvi sledijo.
Disciplinski sodnik TZS je 30.junija 2022 izdal odločbi s katerima je zaradi izjemnega nespoštovanja več
pravilnikov Teniške zveze Slovenije, disciplinsko kaznoval igralko Uno Grubešić in odgovorno osebo TK GFTA.
Po preveritvi dejstev, ki so povezana z državljanstvom Une Grubešić, je bilo nesporno ugotovljeno, da Una
Grubešić ni državljanka Republike Slovenije, zato zanjo veljajo pogoji in postopki, ki so v Registracijskem
pravilniku TZS predpisani za registracijo tujcev.
Zaradi nepravilne registracije, nastopanja na državnih prvenstvih, igranja pod zastavo Slovenije na mednarodnih
turnirjih in koriščenja ugodnosti, ki jih pridobljeni naslovi in nastopanje za Slovenijo prinašajo, so bile grobo
kršene moralne in materialne pravice slovenskih igralk.

Izid glasovanja:
Predlagani sklepi so bili s strani članov TRK sprejeti in potrjeni, pri čemer se je član TRK Bojan Matevžič kot
predstavnik posledično vpletenega kluba, v tej zadevi glasovanja vzdržal.

Lep pozdrav,
Primož Starc,
Predsednik Tekmovalno registracijske komisije Tenis Slovenije

