ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Tekmovalno registracijska komisija
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: trk@zdps.si

TRK-ZDPS-2019/01

Zapisnik 1. sestanka Tekmovalno registracijske komisije
Datum sestanka: 14.2.2019
Kraj: Sedež Zveze, ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dragan Antonijević, Žan Rode, Marko Brajer, Tomaž Malovič in Kaja Jamnik
Ostali prisotni: Dušan Gorše
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ugotavljanje prisotnosti in določitev zapisnikarja
Odgovor Mileni Mikec glede prošnje za doregistracijo (po navodilu IO)
Seznam medalj in pokalov
Dokončna koledarja tekmovanj pod okriljem ZDPS v letu 2019
Državna liga
Poslovnik o delu z reprezentancami – predlog sprememb
Arhiv
Tekmovalni sistemi
Predlog TRK za reprezentančne nastope v sezoni 2019
Razno

Ad1) Ugotavljanje prisotnosti in določitev zapisnikarja
Predsednik ZDPS pozdravi vse prisotne, jim zaželi uspešno delo in zapusti sestanek.
TRK za zapisnico sestanka določi Kajo Jamnik
Ad2) Odgovor Mileni Mikec glede prošnje za doregistracijo (po navodilu IO)
Sklep št.1: Kaja Jamnik najkasneje 15.2.2019 pošlje predsedniku zveze
pripravljen odgovor na prošnjo Milene Mikec.

Ad3) Seznam medalj in pokalov
Glede na razpravo na sestanku IO, se člani TRK strinjajo, da za leto 2018
zmagovalci TOUR lestvice še prejmejo pokal. V jubilejnem letu pa TOUR
zmagovalcem v vseh kategorijah začnemo podeljevati plakete.
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Sklep št. 2: Zaradi spremembe načina naročanja medalj in pokalov v sezoni
2019, Kaja Jamnik pripravi seznam pokalov in medalj za posamezna
tekmovanja in ga posreduje predsednici KFM.
Sklep št. 3: Predsednik TRK Dragan Antonijević pošlje na IO predlog za
popravek Tekmovalnega pravilnika v zvezi s podeljevanjem nagrad za končne
TOUR zmagovalce.
Ad4) Dokončna koledarja tekmovanj pod okriljem ZDPS v letu 2019
Člani TRK, glede na podane kandidature za organizacijo tekmovanj, določijo
organizatorje za posamezna tekmovanja pod okriljem ZDPS.
Sklep št. 4: Kaja Jamnik najkasneje do 20.2.2019 na klube pošlje končno
verzijo koledarja ZDPS za sezono 2019 in koledar družabnih turnirjev za sezono
2019.
Ad5) Državna liga
Član TRK Žan Rode poda predlog, da bi način igranja državne lige spremenili, ker v
drugem delu posamezne tekme igra samo 5 igralcev. Po premisleku TRK predlaga,
da prvi del tekme ostane enak, da bi se v drugem delu tekme igralo moško
posamezno, odprta dvojka in mešana trojka, v tretjem delu pa tri dvojke (2x odprta in
1x mešana).
TRK izvede žreb ekip za skupine državne lige.
Sklep št. 5: Predsednik TRK, Dragan Antonijević, na IO pošlje popravljen
predlog TP v zvezi s spremembo načina igranja državne lige.
Sklep št. 6: Člani TRK do naslednjega sestanka pripravijo predloge za
morebitno spremembo igranja državne lige v letu 2020.
Sklep št. 7: Kaja Jamnik 15.2.2019 objavi rezultat žreba v skupine za državno
ligo, do 20.2.2019 pa pošlje koledar državne lige na klube.
Ad6) Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami – predlog sprememb
Antonijević predstavi svoj predlog za spremembo Poslovnika o delu z državnimi
reprezentancami. V razpravi imajo člani TRK še par pripomb in predlogov, ki jih
Predsednik TRK upošteva pri oblikovanju končne verzije.
Sklep št. 8: Dragan Antonijević, do 20.2.2019 na IO pošlje predlog za
spremembo Poslovnika o delu z državnimi reprezentancami.
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Ad7) Arhiv
Sklep št. 9: Do naslednjega sestanka TRK pripravi seznam dokumentov, ki jih
ima v arhivu ob enem pa tudi seznam dokumentov, ki jih je potrebno z letom
2019 začeti arhivirati.
Sklep št. 10: Predsednik TRK na IO predstavi potrebo TRK po nabavi USB
ključka in fasciklov zaradi arhiviranja.

Ad8) Tekmovalni sistemi
Sklep št. 11: Žan Rode do 20.2.2019 uredi prilogo k Tekmovalnemu pravilniku
in sicer seznam in opis posameznih sistemov tekmovanja.
Ad9) Predlog TRK za reprezentančne nastope v sezoni 2019
V skladu s 3. in 4. točko Programa dela TRK in v skladu s sprejetimi prioritetami
ZDPS glede članstva v OKS in sodelovanja na Olimpijskih igrah, je stališče TRK, da
imajo, glede na finančne zmožnosti zveze, prioriteto nastopi članskih reprezentanc,
potem vsekakor mladinske reprezentance in nato veterani.
Letos imamo srečo, da je svetovno prvenstvo v dvojicah za člane in članice, mešanih
dvojicah in posamezno za člane in članice, v Evropi, konkretno v Španiji. Imamo torej
praktično 5 svetovnih prvenstev in 5 možnosti za doseganje rezultatov, ki jih nujno
potrebujemo, če želimo biti v igri za nastop na OI 2024 v Parizu. In vse to lahko
dosežemo z majhno ekipo štirih igralcev in enim trenerjem. Ravno tako bi poudarili,
da bi tako omogočili nastop vsaj delu ženske izbrane vrste, glede na to, da je zaradi
oddaljenosti in omejenih sredstev nastop ženske selekcije v Kambodži vprašljiv.
Vlagati kakršnakoli sredstva v enkraten nastop kadetinj, ki ne pred in ne po tem
tekmovanju ne bodo več igrale v isti zasedbi pa ni smiselno tako s tekmovalnega kot
tudi s finančnega stališča
Glede na finančne zmožnosti predlagamo, da letos sredstva porabimo za:
- Turnir za mladince v Franciji (predvideno cca. 1200€)
- SP posamezno, dvojke in mešane dvojke v Španiji (predvideno cca. 2500€)
- EP članov in veteranov v Bolgariji (strošek ZDPS predvidoma skupaj 3100€)
- Preostanek denarja namenimo odhodu mladincev/kadetov na kamp na
Madžarskem (Delavnica z najboljšim trenerjem vseh časov, Francois Grangeom, ki je ustvaril večino francoskih zvezd, in s Tysonom Molinasom, mladim
vzhajajočim zvezdnikom, za 4 mladince do 22 let + 1 spremljevalec
predvideno 1500€ - vabilo že imamo).
Sklep št. 12: Dragan Antonijević pošlje predsedniku ZDPS predlog TRK glede
prioritet za razporeditev finančnih sredstev za udeležbo reprezentanc na
mednarodnih tekmovanjih najkasneje do 20.2.2019

Ad10) Razno
Kaja Jamnik predlaga, da bi na naslednjem sestanku določili naloge posameznih
članov TRK. Člani se s predlogom strinjajo.
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Predsednica komisije za mlade Laura Bračič je med sestankom TRK predlagala, da
bi zaradi zmanjšanega števila cicibanov, kategorijo mladincev in cicibanov na vseh
državnih prvenstvih združili. Vsem članom TRK se zdi predlog smiseln, zato
predsednik TRK do 20.2.2019 na IO pošlje predlog za spremembo tekmovalnega
pravilnika.
Kaja Jamnik – vezano na razpravo na skupščini - izpostavi, da se ji ne zdi smiselno,
da bi v prihodnje bila naloga TRK, da na spletno stran objavlja članke povezane s
tekmovanji. Naloga TRK (kar se tiče spletne strani) je po njenem mnenju izključno
ažurno objavljanje rezultatov in posodabljanje lestvic. TRK je lahko zgolj pomoč
(podajanje informacij o rezultatih) tistim, ki pišejo reportaže in članke za spletno
stran. Člani TRK so enakega mnenja, zato Dragan Antonijević na naslednjem
sestanku IO izpostavi zadevo.
V preteklih letih se je pogosto dogajalo, da organizator posameznega turnirja ni
poskrbel za vse rekvizite in stvari pomembne za izpeljavo tekmovanja. Kaja
predlaga, da bi v sezoni 2019, TRK nekaj dni pred turnirjem organizatorju
tekmovanja, ki je naslednje na sporedu, poslala seznam stvari, ki jih mora
organizator na dan tekmovanja zagotoviti za nemoten potek tekmovanja. Vsem
članom TRK se zdi predlog smiseln.

Sestanek zaključen ob 21:10.

Zapisala:
Članica TRK
Kaja Jamnik

Predsednik TRK:
Dragan Antonijević
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