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KOMISIJA ZA PRIPRAVO NOVELE TEKMOVALNEGA PRAVILNIKA ZDPS IN
POSLOVNIKA O ORGANIZACIJI TEKMOVANJ ZDPS
Na svoji 3. Seji je IO ZDPS sprejela sklep, s katerim je ustanovljena delovna komisija
za pripravo novele tekmovalnega pravilnika ZDPS in poslovnika o organizaciji
tekmovanj ZDPS.
Komisijo sestavljajo:
1. SKRBINEK Jože – vodja komisije
2. ANTONIJEVIČ Dragan
3. JAMNIK Kaja
4. DOVŽAN Matevž
5. BRAČIČ Simon
6. NOVAK Stanislav
7. KIRBIŠ Bogdan
Mandat komisije zajema čas trajanja od 31.03.2015 do 30.11.2015.
Končni cilj je delovne komisije je pripraviti enovita dokumenta, ki bosta zajemala vse
dosedanje izkušnje na tem področju in pri tem upoštevala tudi naslednje usmeritve:
1. Opredeliti tekmovanja pod okriljem ZDPS v smislu končnih ciljev:
- Tekmovalna petanka (DP, MASTERS,…itd)
- Tekmovalno-rekreativna petanka (TOUR, pokalna,…itd.)
- Uvesti in osmisliti PROM-TOUR tekmovanja (promocija petanke…itd.)
Hkrati z podrobno opredelitvijo tekmovanj, smiselno opredeliti tekmovalne
sisteme za posamezna tekmovanja na način, da se tekmovalna tekmovanja
zaostrijo in tekmovalno-rekreativna tekmovanja določijo tako, da bodo
zagotavljala čim večjo udeležbo in čim več igranja vseh udeležencev
tekmovanja.
2. Podrobno opredeliti »klubsko« in »ekipno« tekmovanje in način tekmovanja
(kvalifikacije, liga…), za doseganje teh določil. Pri prvem klube predstavlja
izbrana ekipa po načinu »en klub ena ekipa«, pri drugem pa sodeluje različno
število ekip iz klubov.
3. Podrobno opredeliti pravila oblačenja. Na DP se pričakuje, da so tekmovalci
oblečeni v klubska oblačila z ustreznimi oznakami kluba (športna oblačila). Pri
tem upoštevati tudi ustrezno (športno) obutev. Pri tekmovanjih nižjega ranga
je smiselno upoštevati pravilo enakih dresov in oznak. Pri določilih tudi
upoštevati prepoved kajenja in uživanja alkoholnih pijač v času, ko igralec igra
posamezno tekmo.
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4. Glede na veliko število tekmovanj v posamezni sezoni bi bilo smiselno
upoštevati racionalnost števila tekmovanj pod ZDPS.
5. Čas prijav na posamezna tekmovanja, ki se podajajo v elektronski obliki je
smiselno podaljšati do konca dne (sreda do 23.59 ure).
6. V smislu racionalizacije in same določitve posameznih doseženih mest, je
smiselno uvesti tekmovanje tudi za tretje mesto s tem, da se le-ta lahko
časovno omeji, finale pa se igra do 13 osvojenih točk.
7. Bolj natančno opredeliti 34.čl. sedanjega TP v zvezi z disciplinskimi ukrepi.
8. Delovna komisija v času priprav koristi strokovne izkušnje preteklega obdobja.
S ciljem doseganja zastavljenih ciljev, komisija neposredno komunicira s klubi
in društvi ZDPS.
9. Podajanje informacij o napredku na rednih sestankih IO ZDPS.

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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