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

ZDPS-IO/2016-06

Zapisnik Tekmovalno-registracijske komisije
Datum sestanka: 12.10.2016 ob 19. uri
Kraj: prostori ŠD Sloga, Ljubljana
Prisotni: Jože Skrbinek, Matevž Dovžan, Kaja Jamnik in Dragan Antonijević.
Dnevni red:
1. Evropsko prvenstvo posamezno na Švedskem, od 4. do 6. novembra 2016
Ad1) Evropsko prvenstvo posamezno na Švedskem, od 4. do 6. novembra 2016
Termin kvalifikacij za EP posamezno je bil določen že na majskem sestanku TRK
(30. maj):
»Ad5) Kvalifikacije za EP posamezno bodo potekale 09.10.2016. Organizatorja bomo
določili naknadno. Z Zarjo bomo stopili v kontakt in jih vprašali, če bodo v primeru
slabega vremena lahko kvalifikacije organizirali oni.»
Medtem pa je CEP septembra sporočil, da se organizator, francoski Nimes,
odpoveduje prvenstvu in da je le-to odpovedano. Skladno s tem smo kvalifikacije
odpovedali tudi mi.
Pred cca. desetimi dnevi pa so iz CEP-a ponovno sporočili, da prvenstvo bo, in to v
organizaciji Danske ter Švedske zveze, in sicer na Švedskem, v Halmstadu. Datum
naj bi ostal isti – 4. do 6. november.
Po kratkem razmisleku smo si bili člani TRK edini, da kljub kratkemu roku, izpeljemo
kvalifikacije in pošljemo predstavnika Slovenije na prvo evropsko prvenstvo
posamezno.
V ta namen smo tudi zbrali vse potrebne podatke in naredili časovnico:
1. Ker je skrajnji rok za prijavo ZDPS na EP 21. oktobra, prosimo izvršni odbor
da potrdi predlog udeležbe na EP do petka, 14. oktobra, če pa ne bo mogoče,
pa najkasneje do ponedeljka, 17. oktobra, da bi lahko pravočasno obvestili
udeležence kvalifikacij o datumu kvalifikacij.
2. Kvalifikacije se bodo izvedle v soboto, 22. ali nedeljo 23. oktobra. Lokacijo in
organizatorje bomo določili, ko (če) dobimo zeleno luč. Ravno tako sodnika.
3. Okvirni stroški za dve osebi (poslali bi samo 2 tekmovalca, če se kdo želi
pridružiti, pa nosi vse stroške sam):
a. Letalo Benetke – Kopenhagen – Benetke 3. do 7. novembra = 289 €
b. Parking Benetke 3. do 7. novembra = 54 €
c. Vlak Kopenhagen – Halmstad – Kopenhagen = 100 €
d. Obroki 4. do 7. novembra = 260 €
e. Hotel 3. do 7. novembra = 249 €
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952 €

SKUPAJ:

Izvršni odbor naprošamo, da zaradi zelo kratkega časovnega okvirja, ukrepa čim
prej.
Sestanek zaključen ob 20:30 uri.

Jože Skrbinek
Predsednik TRK

Zapisala:
Kaja Jamnik

Priloga tega zapisnika je: dodatna informacija predsednika TRK (navedena spodaj).
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Priloga št 1: dodatna informacija predsednika TRK
Dragan Antonijević ni upošteval morebitnih dodatnih stroškov, ki utegnejo nastati:
 Stroški prevoza Ljubljana/Benetke/Ljubljana
 Spanje v enem od 4-ih hotelov, ki jih organizator navaja kot obvezno. V tem
primeru so stroški nastanitve dvoposteljne sobe cca. 400 EUR.
Glede na to, da sta kandidata moški in ženska, se zna zgoditi, da bosta imela vsak
svojo sobo, v tem primeru se stroški zvišajo na cca. 600 EUR.
Cena letalskega prevoza je na danjašnji dan, tako da tudi to ni fiksna cena.
Cena vlaka na osebo znaša 60 EUR, kar pomeni 120 EUR za oba.
Mnenje TRK je, da se na to prvenstvo gre. Seveda se zavedamo, da je to povezano
z finančno zmožnostjo zveze, ki pa kot vemo trenutno ni najbolj rožnata.
Moje osebno mnenje kot član IO pa je, da je bolj smotrno privarčevati nekaj denarja
in ga porabiti za mednarodna tekmovanja v naslednji sezoni.
Jože Skrbinek
Predsednik TRK
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