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Zapisnik Tekmovalno-registracijske komisije
Datum sestanka: 30.11.2017, 17:30
Kraj: ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Jože Skrbinek, Matevž Dovžan, Kaja Jamnik, Dragan Antonijević in Žan
Rode
Dnevni red:
1. Sistem tekmovanj za leto 2018
2. Nastopanje tujih državljanov na državnih prvenstvih
3. Krogle za državna prvenstva
4. Merjenje vsebnosti alkohola v izdihanem zraku
5. Registracija za sezono 2018
6. Koledar 2018
7. Tekmovanja Junior tour
8. Selektor za mladino
9. Višina kotizacij za leto 2018
10. Finančni plan 2018
11. Razno

Ad1) Sistem tekmovanj za leto 2018
TRK se o sistemu tekmovanja za državna prvenstva v letu 2018 odloči, ko je znano
število prijav za posamezno državno prvenstvo. Nosilcev na državnih prvenstvih ni.
Državno prvenstvo posamezno za člane se igra v dveh dneh, v soboto švicarski
sistem, v nedeljo pa Cup sistem (število skupin je odvisno od števila prijavljenih). Vse
igre se igrajo brez časovne omejitve.
Sistem tekmovanja za TOUR in DP izbijanje ostane enak.
Na vseh državnih prvenstvih (razen DP posamezno) je časovna omejitev za
predtekmovanje (vključno s Cadragem) 60min plus dodatna 2 obrata, vsi izločilni boji
pa se igrajo do 13.
Žan Rode pripravi dopis (obrazložitev) v zvezi z Cadragem, predsednik TRK pa ga
do 22.12.2017 pošlje na klube.
Kaja Jamnik do 10.12.2017 pripravi osnutek popravljenega tekmovalnega pravilnika,
predsednik TRK pa ga nato posreduje članom IO v pregled in potrditev.
Ad2) Nastopanje tujih državljanov na DP
Na državnih prvenstvih lahko nastopajo vsi tekmovalci z veljavno licenco ZDPS, ne
glede na državljanstvo.
Ad3) Krogle za državna prvenstva
Na državnih prvenstvih lahko tekmovalci v vseh starostnih kategorijah tekmujejo le s
kroglami, ki so veljavne in potrjene s strani Svetovne petankarske zveze.
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Ad4) Merjenje vsebnosti alkohola v izdihanem zraku
V TRK smo mnenja, da se za enkrat merjenja vsebnosti alkohola v izdihanem zraku
ne bi lotili, vsekakor pa smo si enotni, da lahko in ob enem tudi mora sodnik izključiti
tekmovalca, ki bi na tekmovanju v katerikoli fazi tekmovanja zaradi alkoholiziranosti
očitno oviral igro oziroma sam potek tekmovanja.
Ad5) Registracija za sezono 2018
Registracijo bomo izpeljali 19.1.2018, na Slogi med 17:30 in 20:00.
Prestopni rok bo od 19.12.2017 do 19.1.2018.
Ad6) Koledar 2018
Koledar bomo pripravili do 31.12.2017 in ga najkasneje do istega datuma tudi
posredovali na društva.

Ad7) Tekmovanja Junior tour
S strani Komisije za delo z mladimi je prišel predlog, da bi se tudi tekmovanja
(imenovana Junior tour), ki jih omenjena komisija za mladino organizira poleg rednih
tekmovanj, upoštevala pri točkovanju mladincev in cicibanov za mladinca oziroma
cicibana leta.
V TRK ta predlog podpiramo in bomo v skladu s tem popravili tudi TP, ki bo v pregled
in potrditev poslan članom IO.
Ad8) Selektor za mladince in cicibane
V TRK smo mnenja, da se je pojavila potreba po objavi razpisa za selektorja za
mladince in cicibane in to že za leto 2018.
Ad9) Višina kotizacij za leto 2018
O predlogu o višini kotizacij je bilo dogovorjeno na zadnjem sestanku IO.
Ad10) Finančni plan 2018
Dragan Antonijević pripravi okvirni finančni plan za leto 2018 do 22.12.2017.
Ad11) Razno
Predsednik TRK tudi tokrat spodbudi, da bi ponovno razmislili o nujnosti klubske
pripadnosti na državnih prvenstvih. Žan Rode predlaga, da bi se v zvezi s tem
izvedla anketa med člani zveze.
Kaja Jamnik do naslednjega sestanka preveri možnosti objave ankete na spletni
strani oziroma v skupini na družabnem omrežju.

Sestanek zaključen ob 19:50 uri.
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Zapisnikar:
Kaja Jamnik

Predsednik TRK
Jože Skrbinek
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