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

ZDPS-TRK/2016-10

Zapisnik Tekmovalno-registracijske komisije
Datum sestanka: 30.11.2016 ob 18:00 uri.
Kraj: Gostilna Slamca, Ljubljana
Prisotni: Jože Skrbinek, Matevž Dovžan, Kaja Jamnik, Dragan Antonijević, Žiga
Kobal in Žan Rode
Dnevni red:
1. Koledar sezona 2017
2. Razdelitev nalog članov TRK
3. Registracija 13.1.2017
4. Predvideni stroški (reprezentance 2017)
5. Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami
6. Tekmovalni pravilnik
7. SP posamezno, dvojke in mešane dvojke, Ghent 13.4.-16.4.2016
8. Razno

Ad1) Koledar sezona 2017
Antonijević poda predlog, da se na konec koledarja, dokler termini in kraji niso znani,
vključi tudi svetovno prvenstvo za ženske in mladince ter evropsko prvenstvo za
veterane.
Dogovorimo se, da bodo mladinci in cicibani igrali TOUR posamezno ločeno od
članske konkurence. Predlog o spremembi oz. dopolnitvi 9. člena TP v zvezi s tem
poda Skrbinek na prvem IO.
Koledar državne lige in način igranja le te bo objavljen po registraciji, ko bo znano tudi
število ekip.
Ad2) Razdelitev nalog članov TRK
Tekmovanja pod okriljem ZDPS bomo vodili vsi člani TRK. Do začetka sezone bomo
organizirali kratek tečaj za tiste člane TRK, ki vodenja še ne poznajo. Sproti se bomo
dogovarjali kdo bo vodil posamezno tekmovanje.
Za objavljanje rezultatov in oblikovanje le teh bosta skrbela Matevž Dovžan in Kaja
Jamnik, ki se bosta med sabo uskladila tako, da bo objavljanje potekalo ažurno.
Matevž Dovžan bo zbiral rezultate državne lige in jih tudi objavljal.
Jože Skrbinek bo skrbel za tabele za državna prvenstva (tabele za enojno eliminacijo).
Kaja Jamnik bo vnašala prijave na tekmovanja, česar se bodo naučili tudi vsi ostali
člani TRK.
Za obveščanje članov na mail, oglasno desko in Facebook skupino bo skrbel Žan
Rode.
Naloga Dragana Antonijevića bo pripravljanje predlogov za poslovnik z državnimi
reprezentancami, podajanje okvirnih stroškov za posamezna mednarodna tekmovanja
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in informiranje ostalih članov TRK v zvezi z mednarodnimi tekmovanji(s tem mislimo
predvsem na večje turnirje, ki bi utegnili biti primerni za pripravo reprezentanc).
Zapisnike sestankov bo pisala Kaja Jamnik, v kolikor nje ni, za to poskrbi Žiga Kobal.
Jože Skrbinek je kot predsednik TRK vez med TRK in IO.
Ad3) Registracija 13.1.2017
Registracija bo potekala 13.1.2017 od 17:30 do 19:30 v prostorih ŠD Sloga.
Društvom, ki se imajo namen v sezoni 2017 prvič registrirati, bomo vsa potrebna
navodila za registracijo poslali na e-mail. Kaja Jamnik bo dokumente oziroma
povezavo do dokumentacije za registracijo objavila tudi na oglasno desko.
Glede na to, da se nam bo v sezoni 2017, po informacijah sodeč, pridružilo precej
novih članov, bomo do registracije potrebovali nove licenčne kartice. Jože Skrbinek
potrebo po novih licenčnih karticah predstavi na prvem IO.
Dogovorili smo se, da bo vsak duplikat licence stal 1€, ker je bilo v preteklosti ravnanje
z licencami zelo malomarno. Smo mnenja, da bi to pravilo moralo veljati že na
registraciji v januarju 2017. Tudi ta predlog poda Jože na OI. Licenčne kartice, ki so
polne bomo izdelali brezplačno, prav tako bodo brezplačni za vse nove člane ZDPS.
Predlog spremembe Registracijskega pravilnika glede prestopnega roka, poda Jože
Skrbinek na prvem IO.
Ad4) Predvideni stroški reprezentanc v sezoni 2017
Na prvem IO Jože Skrbinek poda informacijo o predvidenih stroških reprezentanc v
sezoni 2017, ki jih do ponedeljka, 5.12.2016, pripravi Dragan Antonijević.
Stroške za tekmovanja, za katera kraj še ni znan, pripravi zgolj okvirno.
Ad5) Poslovnik od delu z državnimi reprezentancami
Jože Skrbinek na prvem IO poda predlog in obrazložitev, da a bi bil pogoj za
kandidaturo za selektorja tečaj za trenerja.
Dragan Antonijević do 11.12.2016 pripravi spremembe in dopolnila v zvezi s
poslovnikom o delu z državnimi reprezentancami.
Ad6) Tekmovalni pravilnik
Glede na to, da se tekmovalni pravilnik za sezono 2017, ne bo bistveno spremenil, o
spremembah za enkrat nismo razpravljali. Smo pa seveda na voljo za kakršnekoli
predloge s strani članov zveze za sezono 2018.
Ad7) SP posamezno, dvojke in mešane dvojke, Ghent 13.4. – 16.4.2016
Predlog TRKja je, da se SP v Ghentu udeležimo. Predlagamo tudi, da bi obstoječa
selektorja moške in ženske reprezentance skupaj izbrala reprezentante za tovrstna
tekmovanja, v konkretnem primeru do 13.1.2017.
Predloga poda Jože Skrbinek na prvem IO.
Ad8) Razno
Na Facebooku se v kratkem ustvari poseben profil Tekmovalno registracijske komisije.
Ta profil naj bi služil predvsem za obveščanje članov ZDPS o vsem kar je povezano s
petanko in delovanjem TRK, nikakor pa ne razglabljanju o problematiki delovanja
ZDPS.
Sestanek zaključen ob 21:10 uri.
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Zapisnikar:
Kaja Jamnik

Predsednik TRK
Jože Skrbinek
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