
 
 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 
10. redne seje TRK, v Ljubljani, 

dne 27.2. 2023, ob 09.30 uri 
 

 
Prisotni člani TRK : Primož Starc, Anja Regent, Bojan Matevžič,  Matjaž Plejič, Aleš Šporn, Ervin Hafner 

Opravičeno odsotni: Luka Hazdovac 

Prisotni vabljeni: Gregor Krušič, Iva Sodnik, Marko Por 

 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje;                                                  
2. Pregled zapisnika korespondenčne seje; 
3. Določitev organizatorjev poletnega koledarja 2023;                    
4. Informacija o prvih prijavah za lige 2023;                                                   
5. Informacija o WTN-ju;                               
6. Mnenja, pripombe, predlogi …  

Predsednik TRK Primož Starc je pozdravil prisotne in predlagal predložen dnevni red, ki je bil brez pripomb 

sprejet.   

Točka 1:  Potrditev zapisnika 9. redne seje TRK TS 

Zapisnik 9. redne seje TRK je bil potrjen. 

Točka 2:  Potrditev zapisnika korespondenčne seje 

Zapisnik korespondenčne seje  je bil potrjen. 
 
Točka 3:  Določitev organizatorjev poletnega koledarja 2023 
 
Člani TRK so obravnavali prijave klubov k organizaciji turnirjev v poletni tekmovalni sezoni 2023. Pisarna TS je 

na podlagi razgovorov z organizatorji pripravila predlog koledarja. Predlog koledarja je bil potrjen.  

 
SKLEP 84: Pisarna pripravi čistopis koledarja, ki se objavi na spletni strani TS. 
 
Točka št. 4:  Informacija o prvih prijavah za lige 2023 
 
Iva Sodnik je podala informacijo o prvih prijavah za ligaška tekmovanja v sezoni 2023. V kategoriji do 12 let je 

prijavljenih 15 ekip in poslana sta bila dva predloga za združitev ekip; v kategoriji do 14 let je pri deklicah 

prijavljenih 10 ekip ter dva predloga za združitev ekip, pri dečkih je prijavljenih 10 ekip; v kategoriji do 16 let je 

prijavljenih 11 ekip; v kategoriji do 18 let je prijavljenih 6 ekip; v prvi moški članski ligi je prijavljenih 8 ekip; v 

prvi ženski članski ligi je prijavljenih 8 ekip; v drugi moški članski ligi je prijavljenih 9 ekip; v tretji moški članski 



 
 

 

 

 

 

ligi je prijavljenih 11 ekip.  

 
O dovoljenju za nastop ekipam, ki so predlagale združevanje, bo na podlagi poslanih posamičnih prijav in 

uvrstitev igralcev na lestvici  odločal TRK. 

Točka št. 5: Informaciji o WTN-ju 

Direktor TS Gregor Krušič je povedal, da je po objavi poziva naj klubi in igralci pošljejo pripombe in vprašanja 

glede uvedbe WTN in nadomestitve obstoječih lestvic z lestvico WTN prišlo okrog 30 mailov z vprašanji in 

pripombami, večina s strani staršev otrok, ki nastopajo v kategoriji do 12 let. V tej kategoriji se je pokazalo, da 

lestvica na nižjih mestih, od 40 navzdol, ne odraža dejanskega stanja, zato je zaenkrat ni mogoče uvesti. 

Pisarna TS nadaljuje sodelovanje z avtorji sistema WTN, s katerimi bodo poskušali doreči izpostavljene 

dileme. Glede na to, da je lestvica dokaj zanesljiva oziroma odraža dejansko jakost igralcev v članskih 

kategorijah je predlagal, da se vsi članski turnirji od 1. aprila dalje igrajo po sistemu WTN, po enakem sistemu 

pa se izvedejo tudi turnirji v okviru dogodka v organizaciji Tenis Slovenija Tenis fest, ki bo avgusta potekal v 

Kopru. 

V obeh primerih se vsi rezultati ročno vnesejo v aplikacijo Qualitasa, kjer se igralcem dodelijo točke po 

obstoječem pravilniku o rangiranju, ki ostaja v veljavi.  

Na turnirjih, ki se igrajo po sistemu WTN se za uvrstitev igralcev v turnir in postavitev nosilcev kvalifikacij in 

glavnega turnirja upošteva lestvica WTN. Za izvedbo turnirja se uporabi celoten TMS (tournament 

management system) WTN, od prijav do žreba in objave rezultatov. 

SKLEP 85:  Člani TRK se strinjajo s poskusno izvedbo članskih turnirjev in turnirjev v okviru Tenis festa po 

sistemu WTN. 

Točka št. 6:  Mnenja, pripombe, predlogi …  

Glede na številne prestope igralcev med klubi in glede na dejstvo, da klubi za svoj delež vložka v vzgojo in 

razvoj igralca ob prestopu ne dobijo nikakršnega nadomestila, so se člani TRK strinjali, da bi bilo smotrno 

ponovno uvesti nadomestilo za prestop, ki ga poravna klub.  

SKLEP 86: Pisarna preveri, kako je bilo to urejeno v starem Registracijskem pravilniku in pripravi predlog 

sprememb, ki jih obravnava TRK in bi stopile v veljavo v jesenskem prestopnem roku.   

Glede na pripombe o različnih načinih upoštevanja pravil NO AD in match tie-break na turnirjih TS v zimski 

sezoni je TRK sprejel naslednji sklep. 

SKLEP 87: V zimski sezoni 2023/2024 se na turnirjih do 12 let ukine pravilo NO AD. Prav tako se na vseh 

glavnih turnirjih, razen na B turnirjih, v vseh kategorijah posamezno ukine pravilo match tie-break in se tekme 

vseh kol glavnega turnirja igrajo po sistemu dva dobljena tie-break niza. Pisarna TS pred začetkom sezone 

ustrezno popravi tekmovalni pravilnik. 



 
 

 

 

 

 

TRK je obravnaval pritožbo TK Nova Gorica glede zapleta, ki je nastal zaradi sprememb pravil o izpadu iz 2. 

moške članske lige v sezoni 2022. Do sprememb je namreč prišlo v času poteka lige.  

 
SKLEP 88:  TK Nova Gorica lahko v sezoni 2023 nastopi v drugi moški članski teniški ligi.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.00 uri. 
 
Zapisal: 

Bojan Matevžič 
 

         Predsednik TRK: 

Primož Starc 


