ZAPISNIK
3. sjednice Upravnog odbora Zbora teniskih sudaca Hrvatske održane 11. ožujka 2018. godine s početkom u 20.00
sati u hotelu Diamant, Poreč.

OTVARANJE SJEDNICE
Sjednicu je otvorio predsjednik ZTSH Marin Mikša.
Prisutni članovi: Marin Mikša, Nikola Srečec, Mila Mandl, Ivan Markanović, Adelka Činko, Alex Humski,
Opravdano odsutni: Tihomir Sinobad, Tajna Lukas Rečić, Anja Vreg
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izbor zapisničara
Usvajanje zapisnika sa sastanka UO ZTSH održanog 30.08.2018.
Delegacije sudaca na WTA 125k Bol 2018
Izvještaj razmjena s drugim zemljama
Članarine 2018
Školovanje novih vrhovnih sudaca, praktični dio ispita glavnih sudaca, potvrde
Izvještaj s nacionalih turnira
Turniri HTSV-a
Dobava i podjela ZTSH oprema (majice, prsluci, čipovi,…)
Razno

Rad sjednice odvijao se prema utvrđenom dnevnom redu, a sjednicu je vodio predsjednik ZTSH Marin Mikša.
Točka 1.
Predsjednik Marin Mikša predložio je Ivana Markanovića za zapisničara.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Točka 2.
Zapisnik sa sastanka UO ZTSH održanog 30.08.2017. usvojen je bez rasprave.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Točka 3.
Delegacije sudaca na WTA 125k Bol 2018 pokušavaju se dogovoriti u suradnji s direktorom turnira te

samim predstavnicima WTA. Zaključeno je kako će se Zbor zauzeti jasan stav da za svakog stranog
glavnog suca, osim predstavnika WTA, mora biti dogovorena odgovarajuća razmjena. Sukladno tome,
nastavljaju se pregovori s Italijom o razmjeni za ovaj turnir i njihovoj mogućoj ponudi. Također je
dogovorena i razmjena s Njemačkom za poziciju Refferee. Zaključeno je kako je suradnja s Njemačkom
dobra za naredne godine, zbog kvalitete rada i velikog broja turnira u toj zemlji, a također i vrlo velike
zainteresiranosti njihove sudačke organizacije za rad s nama. G. Mikša i Markanović zaduženi su da s
direktorom turnira dogovore detalje razmjena za te pozicije.
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Točka 4.
Gospoda Humski i Srečec, koji su najuključeniji u program razmjena, iznijeli su zasad dogovorene razmjene:
Razmjene vezane uz turnir ATP Umag:
2 linijska suca iz Njemačke za 1 dezigniranog WB suca $25000 Leipzig
2 linijska suca iz Češke za 1 dezigniranog WB suca
2 linijska suca iz Grčke za 1 dezigniranog WB suca
2 linijska suca iz Mađarske za 2 linijska suca u Mađarskoj (ATP, WTA...)
Također je naglašena suradnja s Mađarskom u koju je i otišlo, a i u planu je velik broj ponuđenih mjesta za Hrvatske
suce.
Ukoliko se realizira razmjena s Njemačkom za turnir u Bolu, predviđeno je mjesto za brončanu ili srebrnu značku.
Točka 5.
G. Markanović prikazao je stanje računa na dan 11.03.2018. koje iznosi 100.133,21 kn te rekao kako je preko 80%
članova podmirilo obvezu plaćanja članarine na današnji dan, te da smatra kako plaćanje članarina ide po planu
te da promjena banke i broja računa ZTSH nije stvorila probleme.
Točka 6.
Školovanje za vrhovne i glavne suce biti će održano krajem godine, kako je već i uobičajeno zadnjih par godina.
Zbog upita za održavanje škola za vrhovne suce u Dalmaciji, postoji mogućnost održavanja posebnog tečaja i u
Dalmaciji (Split, Zadar). Odlučeno je kako će polaznici nakon uspješnog položenog ispita dobiti i potvrdu u
papirnatom obliku.
Točka 7.
Novi program je u upotrebi. Program se konstantno unaprjeđuje, što je i očekivano na početku primjene. Prelaskom
na novi program ukinuta su izvješća s turnira, koja bi se nakon razgovora s predstavnicima Saveza trebala na nov
i jednostavniji način opet pisati, ali uz uvjet kako će iz Saveza po njima netko i postupati. Za 1. i 2. ligu zatraženo
je od voditeljice lige da se susreti ne igraju isti dan zbog prevelikog broja potrebnih sudaca jer se liga i ove godine
preklapa s nacionalnim kalendarom i WTA turnirom u Bolu.
Točka 8.
G. Mikša će dogovoriti sastanak s g. Zečićem i g. Mirićem u vezi uređivanje odnosa ZTSH i HTSV-a.
Točka 9.
Čipovi za vrhovne suce podijeljeni su na tečajevima obnove znanja. Ostatak majica ZTSH biti će podjeljen
članovima na izvještajnoj skupštini Zbora.
Točka 10.
Izvještajna skpština zbora neće biti održana ove godine u Umagu za vrijeme ATP turnira, već će se organizirati u
kontinentalnoj Hrvatskoj u 11. mjesecu.
Završeno u 21.30 sati.
ZAPISNIČAR
Ivan Markanović
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