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IO-ZDPS-2019/05
Datum: 29.3.2019

KORESPONDENČNO ODLOČANJE
(Tekmovalni pravilnik Zveze društev petanke Slovenije – TP ZDPS)
Dne 29.03.2019 je TRK ZDPS podala v korespondenčno odločanje predloge za
spremembo oz. dopolnitev TP ZDPS.
Spremembe oz. dopolnitve so podane za sledeče člene TP ZDPS: 3. člen, 4. člen, 6.
člen, 19. člen, 26. člen in 30. člen.
Predlog spremembe oz. dopolnitve 3. člena TP ZDPS: rubrika »DRŽAVNA
PRVENSTVA«:
Rubrika DRŽAVNA PRVENSTVA se glasi:
o Klubsko (državna liga)
o Trojke: (člani, članice, mix)
o Dvojke: (člani,članice, ona&on)
o Dvojke: (mladinci in cicibani skupaj)
o Posamezno (člani, članice, mladinci, cicibani)
o Natančno izbijanje (člani, članice)
o Veterani; trojke (klubska pripadnost ni pomembna)
Predlog spremembe oz. dopolnitve:
Dopolnitev pete alineje – mladinci in cicibani odigrajo ločeno DP posamezno takrat
ko je na tekmovanje prijavljeno najmanj 6 cicibanov.
Po predlogu spremembe in dopolnitve se rubrika DRŽAVNA PRVENSTVA glasi:
o Klubsko (državna liga)
o Trojke: (člani, članice, mix)
o Dvojke: (člani,članice, ona&on)
o Dvojke: (mladinci in cicibani skupaj)
o Posamezno (člani, članice, mladinci in cicibani skupaj*)
o Natančno izbijanje (člani, članice)
o Veterani; trojke (klubska pripadnost ni pomembna)
* V kolikor je na tekmovanje prijavljenih 5 ali manj cicibanov sta kategoriji združeni,
drugače igrajo ločeno.
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Predlog spremembe oz. dopolnitve 4. člena TP ZDPS:
4. člen TP se glasi:
Ob koncu sezone dobimo:
- Državnega klubskega prvaka
- TOUR zmagovalca (člani, članice,mladinci, cicibani)
- Državnega prvaka v trojkah (člani, članice, mix)
- Državnega prvaka v dvojkah (člani, članice, ona&on, mladinci in cicibani)
- Državnega prvaka posamezno (člani, članice, mladinci, cicibani)
- Državnega prvaka v pozicijskem izbijanju (člani, članice)
- Zmagovalca Mastersa (člani, članice)
Predlog spremembe oz. dopolnitve:
Dopolnitev in uskladitev druge in pete alineje z 3. členom TP.
Po predlogu sprememb in dopolnitev se 4. člen TP glasi:
Ob koncu sezone dobimo:
- Državnega klubskega prvaka
- TOUR zmagovalca (člani, članice,mladinci, cicibani (glej 3. člen))*
- Državnega prvaka v trojkah (člani, članice, mix)
- Državnega prvaka v dvojkah (člani, članice, ona&on, mladinci in cicibani)
- Državnega prvaka posamezno (člani, članice, mladinci in cicibani*)
- Državnega prvaka v pozicijskem izbijanju (člani, članice)
- Zmagovalca Mastersa (člani, članice)
* V kolikor mladinci in cicibani DP posamezno odigrajo skupaj (glej 3. člen), je
lestvica samo ena. Drugače lestvici TRK vodi posebej.
Predlog spremembe oz. dopolnitve 6. člena TP ZDPS – drugi odstavek:
Drugi odstavek se glasi:
Mladinci lahko nastopajo na vseh državnih prvenstvih v članski kategoriji, pod
pogojem, da je ob prijavi priložen obrazec, na kateremu je navedena odgovorna
polnoletna oseba (spremljevalec) za čas tekmovanja. To pravilo velja tudi za
tekmovanja TOUR.
Predlog spremembe oz. dopolnitve:
Iz drugega odstavka se briše obrazec za prijavo mladincev na vseh državnih
prvenstvih in tekmovanjih TOUR na katere je navedena odgovorna oseba in doda se
cicibanom možnost igranja na tekmovanjih TOUR.
Po predlogu sprememb in dopolnitev se drugi odstavek glasi:
Mladinci lahko nastopajo na državnih prvenstvih v članski kategoriji v primeru, če
tovrstnega tekmovanja v tekoči sezoni nimajo v svoji kategoriji. Na tekmovanjih
TOUR
lahko
mladinci
in
cicibani
nastopajo
brez
omejitev.
Predlog spremembe oz. dopolnitve 19. člena TP ZDPS – 2. in 3. del ligaške
tekme:
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2. in 3. del ligaške tekme se glasi:
2. del:
- odprta dvojka : odprta dvojka
- mešana dvojka : mešana dvojka
- moška enojka : moška enojka
3. del:
- mešana trojka : mešana trojka
- odprta dvojka : odprta dvojka
- odprta enojka : odprta enojka
Predlog spremembe oz. dopolnitve:
Sistem igranja v 2. in 3. delu ligaške tekme se spremeni, temu primerno se spremeni
tudi obrazec – ligaško tekmovanje, ki je objavljen na spletni strani ZDPS (priloga).
Po predlogu sprememb in dopolnitev se 2. in 3. del ligaške tekme glasi:
2. del:
- mešana trojka : mešana trojka
- odprta dvojka : odprta dvojka
- moška enojka : moška enojka
3. del:
- odprta dvojka : odprta dvojka
- mešana dvojka : mešana dvojka
- odprta dvojka : odprta dvojka
Predlog spremembe oz. dopolnitve 26. člena TP ZDPS:
26. člen TP se glasi:
TRK ZDPS vodi pet lestvic točkovanja TOUR:
- klubi
- člani
- članice
- mladinci
- cicibani
PROM TOURI se ne štejejo za točkovanje TOUR.
Predlog spremembe oz. dopolnitve:
Dopolnitev in uskladitev z 4. členom TP.
Po predlogu sprememb in dopolnitev se 26. člen TP glasi:
TRK ZDPS vodi naslednje lestvice točkovanja TOUR:
- klubi
- člani
- članice
- mladinci
- cicibani*
*Glej 4. člen.
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PROM TOURI se ne štejejo za točkovanje TOUR.
Predlog spremembe oz. dopolnitve 30. člena TP ZDPS: rubriki »KONČNA
LESTVICA TOUR V KATEGORIJAH ČLANI, ČLANICE, MLADINCI IN CICIBANI«
in »TEKMOVANJE MASTERS«:
Rubriki »KONČNA LESTVICA TOUR V KATEGORIJAH ČLANI, ČLANICE,
MLADINCI IN CICIBANI« in »TEKMOVANJE MASTERS« se glasi:
Končna lestvica TOUR v kategorijah člani, članice, mladinci in cicibani
- 1. mesto = pokal
Tekmovanje Masters
- prehodni pokal za zmagovalca Masters
- medalje (+ sponzorske nagrade)
Predlog spremembe oz. dopolnitve:
Končna lestvica TOUR se uskladi s 4. Členom TP in doda se nova možnost
priznanja. Pri Tekmovanju Masters se briše prehodni pokal za zmagovalca Masters
in doda se nova možnost priznanja.
Po predlogu sprememb in dopolnitev se rubriki »KONČNA LESTVICA TOUR V
KATEGORIJAH ČLANI, ČLANICE, MLADINCI IN CICIBANI« in »TEKMOVANJE
MASTERS« glasita:
Končna lestvica TOUR v kategorijah člani, članice, mladinci in cicibani*
- 1. mesto = pokal/plaketa
* Glej 4. člen
Tekmovanje Masters
- medalje/plakete (+ sponzorske nagrade)

Sklep št. 1: IO ZDPS soglasno potrdi vse zgoraj navedene spremembe oz.
dopolnitve TP ZDPS.
Spremembe oz. dopolnitve se zavede v pravilnik. TP ZDPS se s spremembami
oz. dopolnitvami objavi na spletni strani ZDPS.

Zapisala:
Slavica Kršinar
Sekretar ZDPS

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS

4

