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Spoštovani,
iz različnih strani kot tudi preko uradnega dopisa enega izmed klubov je bila v ZDPS
izpostavljena problematika glede sovpadanja DP ZDPS posamezno ter družabnega
turnirja petankarskega društva Dalmatino iz Šibenika, ki se bosta odvila dne,
14.5.2016.
Opaženo je bilo, da je v zvezi s turnirjem v Šibeniku prišlo do šumov v komunikaciji
ter nerazumevanja relevantnosti omenjenega turnirja glede našega DP posamezno,
ki je uradno tekmovanje pod okriljem Zveze.
Kot prvo bi radi poudarili, da je bilo pismo predsednika TRK z dne 5.5.2016
namenjeno obveščanju članov glede razvoja ZDPS pri širitvi mednarodnih povezav
ter zastopanja Slovenije s strani slovenskih petankarjev, čemur sedaj podajamo
dodatno obrazložitev.
Turnir PK Dalmatino Šibenik je rekreativni turnir, ki se ga ima možnost udeležiti vsak
posameznik željan petanke. Vsi slovenski udeleženci ter morebitni udeleženci se
bodo turnirju pridružili kot posamezniki na podlagi prostovoljne odločitve. Koledar DP
je določen ter potrjen pred začetkom sezone in predstavlja uradni razpored
tekmovanj, ki ostaja veljaven do konca sezone ter se lahko spreminja le na podlagi
določb in situacij, ki so opredeljene v Tekmovalnem pravilniku ZDPS. V skladu s tem
je TRK, kot strokovna komisija Zveze, dolžna zagotoviti potrebno zastopanje in
izvedbo postopka v skladu s pravili na vsakem tekmovanju pod okriljem Zveze.
Člane, ki to dolžnost izpolnijo, določa TRK interno. Ti postopki kot tudi sistemi
tekmovanj so opredeljeni in na voljo v tekmovalnem pravilniku ZDPS.
V izogib nadaljnjim nesporazumom ponovno poudarjamo, da je udeležba na turnirju v
Šibeniku odločitev posameznika ter le ta ni povezana z okriljem ZDPS in kakorkoli
koordinirana s strani TRK-ja. Zastopanje ekipe predlagane s strani aktualnih
selektorjev je osnovana na osebnih odločitvah dotičnih igralcev ter se bo odvila v
lastni režiji le teh. ZDPS in TRK sestave ekip nista predlagali, prav tako ni
zagotovljenih nobenih finančnih virov za reprezentančne kandidate ter za morebitne
ostale udeležence.
Na podlagi navedenega obveščamo vse člane ZDPS, da se bo DP posamezno
odvilo kot določa koledar 2016 in želimo veliko športne sreče vsem petankarjem na
DP posamezno, kot tudi udeležencem v Šibeniku.
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