Na osnovi določil 23. člena Statuta ZDPS in v skladu z 2. členom Tekmovalnega
pravilnika Zveze društev petanke Slovenije, Izvršni odbor ZDPS (IO ZDPS) sprejme

POSLOVNIK O ORGANIZACIJI TEKMOVANJ
1. Člen
Poslovnik o organizaciji tekmovanj ureja način izvedbe posameznega tekmovanja pod
okriljem Zveze društev petanke Slovenije, v nadaljevanju ZDPS in je sestavni del
Tekmovalnega pravilnika.
2. člen
Organizator tekmovanja pod okriljem ZDPS je dolžan pripraviti zadostno število igrišč glede
na sistem tekmovanja ter na število prijavljenih ekip. Ostale tehnične zahteve o igriščih so
določene v 5. členu Tekmovalnega pravilnika.
3. člen
Organizator je dolžan proti plačilu zagotoviti topli obrok vsem udeležencem
tekmovanja, ter omogočiti nakup osvežilnih napitkov. Med pijačo dobrodošlice
ne sme biti alkoholnih pijač.
4. člen
Na prizorišču tekmovanja je organizator dolžan zagotoviti sanitarije tako za ženski kot za
moški spol.
5. člen
Organizator mora poskrbeti za varnost vseh tekmovalcev, lahko tudi z najemom varnostne
službe oziroma s svojo redarsko službo.
6. člen
Na državnih prvenstvih je organizator dolžan izobesiti slovensko zastavo in izobesiti
transparent zveze ter postaviti zastavi zveze.
7. člen
Pred začetkom vsakega tekmovanja mora biti izpeljana otvoritev, lahko z nagovorom
lokalnih oblasti, nagovorom predstavnika vodstva ZDPS ter nagovorom s strani
predstavnika organizatorja. Na koncu otvoritve predstavnik vodstva tekmovanja (sodnik)
ponovi ključne tekmovalne propozicije.
Na državnih prvenstvih se mora ob otvoritvi tekmovanja predvajati slovenska himna.

8. člen
Organizator je dolžan na samem prizorišču postaviti info-točko, ki služi za posredovanje
informacij udeležencem tekmovanja ter gostom. Info-točka naj bi služila tudi za
distribucijo propagandnega materiala ZDPS ter vsesplošnih petankarskih informacij.
9. člen
Organizator je dolžan pripraviti poseben prostor z zapisnikarsko mizo in ustrezno opremo,
ki služi za samo izvedbo tekmovanja (računalnik, tiskalnik, časomerilec, ozvočenje,
osvetlitev vsaj štirih igrišč... ipd). V bližini igrišč mora biti postavljena oglasna deska na
kateri je objavljen seznam udeležencev, sistem tekmovanja ter tekoči rezultati.
10. člen
Organizator tekmovanja si določena tehnično materialna sredstva lahko pred
tekmovanjem na reverz izposodi pri ZDPS (ozvočenje, zastave ZDPS, transparent ZDPS,
kroge, plahte za izbijanje,...) in jih dan pred tekmovanjem pride iskat na ŠD Zarja, kjer se
bodo tehnično materialna sredstva hranila.
Klubom izven Ljubljane bo zaprošene stvari, skupaj z reverzom, dostavil predstavnik TRK.
11. člen
Pred četrtfinalom, polfinalom in finalom organizator tekmovanja sodelujoče ekipe
oziroma tekmovalce pred prihodom na igrišče najavi.
12. člen
Po končanem tekmovanju mora organizator na oglasni deski objaviti končni vrstni red, ki ga
objavi tudi preko ozvočenja.
13. člen
Na koncu vsakega tekmovanja pod okriljem ZDPS mora biti izveden tudi zaključek s
podelitvijo priznanj najboljšim tekmovalcem. Tudi zaključna slovesnost se lahko konča z
nagovori omenjenih v 7. členu tega poslovnika.
Na državnih prvenstvih se lahko tudi po podelitvi priznanj, v čast zmagovalcev, predvaja
slovenska himna.
14. člen
Priporočilo ZDPS je, da organizator o tekmovanju napiše kratek članek, ki se ga dopolni s
slikami in potem objavi na spletni strani.

15. člen
Priporočilo ZDPS je, da vsak organizator sam prijavi tekmovanje na upravni enoti, saj tudi
sam odgovarja za morebitne posledice iz krivdnih razlogov.
16. člen
Ta poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na Izvršnem odboru ZDPS.
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