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Poročilo TRK za leto 2021 
 
 
Delo TRK v letu 2021  je zaznamovalo predvsem dvoje: delo v nepredvidljivih in 
spremenljivih epidemioloških razmerah v državi ter nepopolna sestava komisije, ki je 
delovala v sestavi: Borut Berlec, Tatjana Šeruga, Gregor Sever in Marjana Živič. 
 
Dne 22.03.2021 je bila opravljena registracija društev, ekip in članov za leto 2021, 
katero sta po sklepu Izvršnega odbora ZDPS opravili Barbara Lemut in Kaja Jamnik. 
Poročilo registracije z dne 22.03.2021:  
 
Registracija društev v letu 2021: 
Registrirano je 13 društev in 1 društvo se letos ni registriralo to pa je BŠK Krim. 
 
Registracija članov v letu 2021: 
Člani, članice  174 
U-23                    3 
U-18                    9 
U-13                    5 
Skupaj vseh    191 
 
Prijavljene ekipe za DP ekipno v letu 2021: 
Prijavljenih je 11 ekip, od tega ima Sloga 2 ekipi (A in B), po eno ekipo pa imajo 
Medvedi, Hribovci, Sršeni, Krvica, Čatež, Vila Ana, Zarja, Velenje in Janče. 
 
Prestopi v letu 2021: 
V letu 2021 je 10 članov prestopilo v druga društva. 
 
Skozi leto se je registriralo še 7 članov, od tega 3 člani in 4 U-18. Ob koncu leta 2021 
je bilo registriranih 198 članov.  
 
Kljub težkim okoliščinam, smo z dobro voljo in požrtvovalnostjo predvsem dveh 
članov komisije in s tesnim sodelovanjem vodstva ZDPS, kljub vsemu uspeli 
pentankarsko sezono v tekmovalnem smislu izpeljati v celoti, z izjemo uvodnega 
turnirja Masters in TOUR posamezno mladinci in cicibani, ki sta žal odpadla zaradi 
premajhnega števila prijavljenih. 
 

 V letu 2021 so bila tako izvedena vsa načrtovan državna prvenstva članov, 
članic, mladincev/cicibanov in veteranov. 

 

 Državno ligaško tekmovanje je bilo odigrano v celoti. V dveh skupinah, je 
skupaj nastopilo 11 ekip. Turnir Final four je bil odigran dne 18.09.2021 na 
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igriščih ŠRD Čatež. Ekipni državni prvaki za leto 2021, so postali petankarji  
BŠK Polja ekipa Vila Ana. 

 

 Odigranih je bilo tudi 6 turnirjev TOUR-a 2021, odpadel je TOUR posamezno 
za mladince in cicibane. 
Letošnji zmagovalci točkovanja TOUR 2021 so:  
- v konkurenci cicibanov in mladincev: Teo Pisek (ŠD Zarja), 
- v konkurenci članic: Darinka Mlakar (ŠRD Čatež), 
- v konkurenci članov: Stanislav Novak (BŠD Fužine). 

 
Tekmovanja CC turnirjev so bila v večini zaradi pandemije COVID-19 odpovedana, 
razen CC Avstrija v septembru 2021. 
 
TRK v letu 2021 ni prejela nobenega poročila selektorjev o delu z reprezentančnimi 
selekcijami. 
 
TRK je v sodelovanju z Izvršnem odborom ZDPS ažurno sodelovala pri obravnavi 
pritožb in predlogov na delo TRK-ja.  
 
Glede dela v prihodnji sezoni predlagamo: 

- V kolikor želimo zagotoviti dolgoročno stabilno delovanje TRK, ki vodi vsa 
tekmovanja in izvaja tudi druge strokovne naloge v okviru danih 
pristojnosti, je nujno potrebna popolnitev komisije na minimalno 5 aktivnih 
članov komisije.  

- Potrebno je izvesti strokovno izobraževanje o različnih tekmovalnih 
sistemih katere dopušča Tekmovalni pravilnik ZDPS in primernosti izbora 
posameznega sistema, glede na število prijavljenih ekip. 

- Potrebno je izobraziti za delo s programom za vodenje tekmovanj nove 
kandidate, s ciljem povečanja števila usposobljenih ljudi za vodenje 
tekmovanj pod okriljem ZDPS. 

- Potrebno je opravit izbor selektorja članske in selektorja mladinske 
reprezentance. 

- TRK predlaga, da se v znak spoštovanja do vloženega truda v pripravo in 
izvedbo tekmovanja, članu TRK, ki vodi tekmovanje, s strani organizatorja 
omogoči brezplačno kosilo. Seveda pa je potrebno poudariti, da nekateri 
organizatorji, to dobro prakso že sedaj izvajajo. 

 
 
 
Športni pozdrav, 
 

 

 
Za TRK: 

Borut BERLEC 

 

   

 

 


