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ZAPISNIK – KORESPONDENČNO ODLOČANJE
Predlog spremembe Tekmovalnega pravilnika
Dne, 4.11.2016 je predsednik Tekmovalno - registracijske komisije Jože Skrbinek
podal predlog za spremembo določila v Tekmovalnem pravilniku in sicer:
1. 11. člen TP določa: »Glede na število prijav in vremenske pogoje se TRK odloči za
najbolj primeren sistem tekmovanja in časovno omejitev posameznih iger ter vse
skupaj objavi najkasneje en dan pred tekmovanjem na spletni oglasni deski ZDPS.
Žreb opravi TRK na dan tekmovanja skupaj z glavnim sodnikom in predstavnikom
kluba organizatorja«.
PREDLOG: v zadnjem stavku se briše »in predstavnikom kluba organizatorja«.
2. V 21. členu TP se za prvim odstavkom doda:
»V primeru, da se igra v dveh skupinah, se organizator določi po sledečem
ključu: gostitelj final foura je tista ekipa, ki ima po končanem skupinskem delu
največ zmag. Če imata dve ekipi enako zmag, se štejejo dobljene igre, če je še
to enako, šteje celotna punt razlika. V primeru, da sta ekipi popolnoma
izenačeni, odloči žreb«.
Na podlagi korespondenčnega odločanja je bilo ugotovljeno sledeče:
- na korespondenčno odločanje se je odzvala večina članov IO.
Sklep št 1: Predlogu spremembe v 11. členu Tekmovalnega pravilnika se ugodi.
Člen se sedaj glasi: »Glede na število prijav in vremenske pogoje se TRK
odloči za najbolj primeren sistem tekmovanja in časovno omejitev posameznih
iger ter vse skupaj objavi najkasneje en dan pred tekmovanjem na spletni
oglasni deski ZDPS. Žreb opravi TRK na dan tekmovanja skupaj z glavnim
sodnikom«.
(Šest (6) glasov ZA).
Sklep št. 2: Predlogu spremembe v 21. členu Tekmovalnega pravilnika se
ugodi. Sprememba se doda za prvim odstavkom 21. člena.
(Šest (6) glasov ZA).
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Korespondenčno odločanje

4. november 2016

Spremembe so v Tekmovalnem pravilniku urejene. Tekmovalni pravilnik z
omenjenimi spremembami je objavljen na spletni strani Zveze.

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

Zapisala:
Veronika Prohart
Sekretarka ZDPS
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