ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Tekmovalno-registracijska komisija
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: trk@zdps.si

ZDPS-TRK/2016-08

Zapisnik Tekmovalno-registracijske komisije
Datum sestanka: 07.11.2016 ob 17:30 uri.
Kraj: Gostilna Slamca, Ljubljana
Prisotni: Jože Skrbinek, Matevž Dovžan, Kaja Jamnik, Dragan Antonijević, Dušan
Gorše in Veronika Prohart.
Dnevni red:
1. Sredozemske igre 2017, Tarragona
2. Pregled sezone
3. Izboljšanje delovanja TRK
4. Delo selektorjev
5. Registracija
6. Svetovno prvenstvo posamezno, dvojke in mešane dvojke, Ghent 13.4.16.4.2017
7. Klubska pripadnost na državnih prvenstvih
8. Višina licence za člane in članice v sezoni 2017
9. Razno

Ad1) Sredozemske igre 2017, Tarragona
Dogovorili smo se, da prijavo oz. interes za nastop na SI oddamo.
Kot vodjo projekta smo določili predsednika TRK Jožeta Skrbinka, za korespondenco
in administracijo pa bo, s pooblastilom predsednika TRK, skrbel član TRK Dragan
Antonijević.
Na SI se igrajo ženske in moške dvojke ter precizno izbijanje v obeh kategorijah.
Na prihodnjem sestanku bomo določili način izbora tekmovalcev na SI.
Pogoj za nastop na SI je uvrstitev v zgornjo polovico nastopajočih na zadnjem EP ali
SP, ki mora biti najmanj 30 dni pred začetkom SI. Pravico nastopa imajo samo
športniki, ki so se omenjenih tekmovanj udeležili.
Igralci, ki izpolnjujejo pogoje za nastop na SI so pri moških Gregor Sever, Skrbinek
Jože, Dovžan Matevž in Antonijević Dragan, pri ženskah pa Kujavec Darinka, Prohart
Veronika, Kršinar Tea in Jamnik Kaja.

Ad2) Pregled sezone
Glede na to, da na ZDPS ni prišla nobena uradna pripomba glede samega vodenja in
poteka tekmovanj, smatramo, da smo svoje delo dobro opravili.
Ad3) Izboljšanje delovanja TRK
Zavedamo se, da v sezoni 2016 vedno nismo ažurno objavljali rezultatov in
članov/društev obveščali o tekočih zadevah, zato bomo do prihodnje sezone to
izboljšali. Delovne naloge članov TRK bomo sistematično razdelili in natančno
opredelili ter člane ZDPS z njimi tudi seznanili.
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V prihodnji sezoni se bomo okrepili še z vsaj dvema članoma.
Ad4) Delo selektorjev
Pregledali bomo Poslovnik o delu z reprezentancami, pripravili predloge in ga do
prihodnje sezone ustrezno dopolnili, uskladili in prilagodili ciljem ZDPS.
Ad5) Registracija
Registracijo bomo izpeljali 13.1.2017, kraj bo določen naknadno.
Registraciji bomo prilagodili tudi prestopni rok (čas 1 mesec pred registracijo, v
konkretnem primeru od 13.12.2016 do 13.1.2017) ter popravili 18.člen
Registracijskega pravilnika.
Ad6) Svetovno prvenstvo posamezno, dvojke in mešane dvojke, Ghent 13.4.16.4.2017
Do naslednjega sestanka bomo v TRK določili način izbora reprezentantov za SP v
Ghentu.
Ad7) Klubska pripadnost na državnih prvenstvih
V TRK se še vedno nagibamo k predlogu, da na DP klubska pripadnost ne bi bila
obvezna, zato bomo do naslednjega sestanka pripravili predloge v zvezi s tem in
razmislili o problemih, ki bi se pri tem lahko pojavili ter o njihovih rešitvah.
Ad8) Višina licence za člane in članice v sezoni 2017
TRK Izvršnemu odboru poda predlog o zvišanju letne licence za člane in članice v
sezoni 2017 za 5€ in sicer iz 35€ na 40€.
Vse ostale višine licenc in kotizacij ostanejo enake.
Ad9) Ostalo
- Po registraciji bomo vse podatke o članih ZDPS uredili v registru in kopijo le tega v
hrambo dali sekretarki Veroniki Prohart.
- Do prihodnje sezone bomo Registracijski pravilnik uskladili s Tekmovalnim
pravilnikom.

Sestanek zaključen ob 20:20 uri.

Zapisnikar:
Kaja Jamnik

Predsednik TRK
Jože Skrbinek
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