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

TRK-ZDPS-2019/03

Zapisnik 3. Sestanka Tekmovalno registracijske komisije
Datum sestanka: 19.3.2019
Kraj: Prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni: Dragan Antonijević, Žan Rode, Tomaž Malovič in Kaja Jamnik

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stroškovnik za reprezentančne nastope 2019
Pregled uresničitve sklepov 2. sestanka.
Odnosi IO-TRK
Sestanek s selektorji
Pripombe na poslovnik o delu z reprezentancami.
Razno

Ad1) Stroškovnik za reprezentančne nastope 2019
TRK je ponovno pripravil izračun stroškov na željo IO in ob tem postavili naše videnje
o prioritetah. Naše prioritete so: 1. člani, 2. članice, 3 veterani, 4 kadetinje.
Kar se tiče svetovnega prvenstva v Španiji, smo pa mnenja, da ga tokrat izpustimo,
saj ne bi bilo dovolj časa za kvalitetno pripravo in izbor naše izbrane vrste. Sicer so
tovrstna prvenstva za nas prioriteta.
Sklep 1) V primeru da se do 20. Aprila pridobi dovolj finančnih sredstev za
žensko reprezentanco, TRK predlaga, da se na svetovno prvenstvo v
Kambodžo pošlje žensko reprezentanco. V primeru, da se ne pridobi dovolj
sredstev, se na evropsko prvenstvo pošljejo veterani. Preostanek finančnih
sredstev se bi v tem primeru namenil za priprave ženske reprezentance na EP
2020.
Ad2) Pregled uresničitve sklepov 2. sestanka
Vsi sklepi s prejšnjega sestanka so bili uresničeni (še vedno ostaja odprto vprašanje
arhiva, za ureditev katerega imamo na voljo še cca. 2 meseca. Potem bo treba arhiv
urejati in ažurirati sproti). Dokument, ki bo klubom pomagal pri pripravi in vodenju
turnirjev, bo pripravljen do 29.3.2019.
Sklep 2) Dokument za pripravo in vodenje turnirjev pripravita Kaja in Žan.
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Ad3) Odnos IO-TRK
V TRK smo enotnega mnenja, da bomo, zaenkrat, svoje delo nadaljevali.
Ad4) Sestanek s selektorji
Dne 26.3.2019 bomo opravili neformalni posvetovalni sestanek z vsemi selektorji.
Tema bo načrt dela, rezultatska pričakovanja in način dela ter sodelovanja med TRK
in selektorji.
Ad5) Pripombe na poslovnik o delu z reprezentancami
Sklep 3) Dragan Antonijević pošlje prispele pripombe o poslovniku ostalim
članom TRK. Poslovnik bo, upoštevaje smiselne in argumentirane pripombe,
urejen do predvidenega roka.
Ad6) Razno
Pod točko razno ni bilo nobene razprave.

Sestanek zaključen ob 20:10.

Zapisal:
Član TRK
Žan Rode

Predsednik TRK:
Dragan Antonijević
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