
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERJAVA SISTEMA ITF WTN Z OBSTOJEČIM SISTEMOM QUALITAS 

 

OPIS AKTIVNOSTI WTN Obstoječi sistem - Qualitas 

Letna cena uporabe 2/3 stroška obstoječega 
sistema - Qualitas 

/ 

TMS (tournament management 
system) 

Po zadnjih standardih. 
Nadgradnje vključene v ceno. 

Izdelan 2010. Nadgradnje dodaten 
strošek. 

Vpis turnirjev v sistem  Enostaven, brezplačen vpis v 
sistem - 1/2 delavnika 

Podrobni koledar 5 delavnikov. 

Vodenje/administracija 
točkovanja po vsakem turnirju 

0 minut 4 h dela po vsakem vikendu. 4 
delavnike - 6x letno 

Ažurnost lestvice  Vsako sredo v mesecu Prehodna lestvica 6x letno 

Prijava tekmovalcev na turnir 
med prehodom lestvice - 6x 

letno 

Brez težav Napake sodnikov, pritožbe tekmov. 
(zamenjava nosilcev, izpad v KV) 

Lestvica za dvojice  Vsako sredo v meseceu Ne obstaja. Ranking na rovaš dvojic 
je zavajujoč 

Prijava tekmovalcev na turnirje Vsak posameznik on-line. 
Razbremenitev klubskih 

adminov 

Admin kluba 

Plačilo prijavnin On-line (digitalizacija) Gotovina, izdajanje računov, 
možnost prijave (inšpekcija) 

Obračun stroškov za žoge in 
honorarjev sodnikov 

Pisarna TS (racionalizacija) Organizator turnirja 

(Večni problem) izplačila 
sodnikom 

Pisarna TS (racionalizacija). 
Zakonska ureditev problema 

Organizator - računi, gotovina, 
različne cene zaračunavanja  

Uvoz vseh podatkov 
posameznega tekmovalca  

Od leta 2011 Od leta 2011 

Statistika tekmovalca Mesto na lestvici Mesto na lestvici 

Doočitev kvalitete, ratinga 
tekmovalca (handycap) 

/ 

Podatki o tekmovalcu Podatki o tekmovalcu 

Statistika za izbrano obdobje in 
kategorijo 

Statistika za izbrano obdobje in 
kategorijo 

Primerjava tekmovalcev - Head 
to head  

Primerjava tekmovalcev - Head to 
head  

Odigrani turnirji Odigrani turnirji 

Statistika odigranega turnirja Statistika odigranega turnirja 

Rezultati vseh odigranih tekem Rezultati vseh odigranih tekem 

Število turnirskih tekem po 
mes. in letih  

/ 

Statistika zmag in porazov med 
posamezniki in dvojicami 

/ 



 

 

 

 

 

 

 

Statistika igranja / 

Cena obdelave podatkov za 
časa prestopno reg.rokov - 

okt.,mer. 

0 € 2x mesečna cena. Razlog neznan, 
nikoli obrazloženo kaj toliko stane 

Sprememba kluba tekmovalca 
po prestopno reg.roku 

Isti dan Možnost šele 1.2. naslednje leto 

Igranje tekmovanj v svojem 
letniku med 1.11. in 31.12. 

tekočega leta 

Delujoče Neizvedljivo, tako programirano. 
Vsakoletna zmeda in slaba volja 

deležnikov 

Možnost org. tekmovanj za oba 
spola skupaj 

Delujoče / 

Možnost org. tekmovanj za 
določeno jakost tekmovalcev 

Delujoče / 

Zgornji primer, že v uporabi - 
Regijski S. - določitev jakosti 

Omejitev prijave za tekmovalce 
rating 37 - 40 

/ 

Vodenje ligaških tekmovanj  V ceni. Kostumizirani sistem v 
2023 

Nedelujoče 

Končna lestvica sezone  31.12.  31.10. Tako programirano (TZS je v 
tem unicum) 

Možnost prijave na turnirje 8-11 
brez plačane članarine TS 

Delujoče Nedelujoče 

Rating za seniors - motivacija 
za igranje 

Delujoče / 

Org. seniors turnirjev za 
različne kvalitativne skupine 

Pričetek v 2024 / 

Org. seniors lige za različne 
kvalitativne skupine 

Pričetek v 2024 / 

Možnost prenosa Live stream 
turnirjev 

V razvoju in delujoče v 2023 / 

Možnost prenosa Live scoring  V razvoju in delujoče v 2024 / 

CRM database V razvoju in delujoče v 2024 / 

Prijave in plačila za predavanja Delujoče že na letošnji 
trenerski konferenci v 

Medvodah  

/ 

Prodaja vstopnic V razvoju in delujoče v 2023 / 

WEB shop  V razvoju in delujoče v 2024 / 

Loyalty programs  V razvoju in delujoče v 2024 / 

Digitalizacija - razvoj aplikacij. 
Izvedba v letu 2023 

Najdi igrišče - uporabno za vse  / 

Najdi nasprotnika - uporabno 
tudi za tekmovalce 

/ 

Najdi trenerja (za rekreativce, 
tujce)  

/ 

Najdi skupino (za rekreativce, 
tujce)  

/ 

Najdi klub (za rekreativce, 
tujce)  

/ 



 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanja / 

Licenciranja / 

Platforma za zaposlitvene 
priložnosti  

/ 

Načrtovalec treningov / 

Sofinanciranje žog za 
nacionalne turnirje 

50% Polna cena 

Finančna sredstva za znižanje 
kotizacij za nac.turnirje 

4,5k€ / 

Finančna sredstva za WTN 
članska prvenstva 5k€/spol 

Od maja 2023 dalje / 

 

Pripravil: Gregor Krušič 


