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

TRK-ZDPS-2019/05

Zapisnik 5. sestanka Tekmovalno registracijske komisije
Datum sestanka: 15.5. 2019 ob 18:00
Kraj: Prostori ŠD Zarja, Ljubljana
Prisotni:

Dragan Antonijević, Marko Brajer, Žan Rode, Tomaž Malovič. Kaja
Jamnik(odsotna zaradi poškodbe).

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

Koledar Centrope Cup 2020, 2021.
Objave rezultatov ligaških tekem.
Predlogi za osvežitev tekmovanja Centrope Cup.
Način dela TRK v izjemnih okoliščinah.
Razno.

1. Koledar Centrope Cup 2020, 2021
TRK je pregledala predlagana koledarja za tekmovanje Centrope Cup za leto 2020 in
2021.
Sklep 1) Slovenski termin za Centrope Cup za leto 2020 se zaradi praznika
prestavi z 2.5. na 9.5 ali 16.5. Termin za leto 2021 pa je v redu.
2. Objave rezultatov ligaških tekem:
Klubi so pri pošiljanju rezultatov in zapisnikov ligaških tekem zelo neažurni, obenem
pa je TRK prejela nekaj pritožb glede neobjavljanja rezultatov ligaških tekem.
Sklep 2) TRK bo rezultate tekočega kola državnega klubskega prvenstva objavila
takoj, ko prejme VSE zapisnike. V primeru, da tekma (tekme) ni bila odigrana, se
počaka na manjkajoči zapisnik.
3. Predlogi za osvežitev tekmovanja Centrope Cup:
Ker je dobila ZDPS prošnjo od Izvršnega odbora združenja Centrope Cup, da do
tekmovanja v Illmitzu pripravi nekaj predlogov glede možnosti spremembe, oziroma
osvežitve tekmovanj v okviru Centrope cupa, je TRK, na prošnjo IO, po konstruktivni
debati, predstavila nekaj možnih rešitev.
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Sklep 3) Predlog predsednika ZDPS, Dušana Goršeta, o izvedbi nekakšne
različice CC Masters tekmovanja, TRK načeloma podpira. Obenem pa se poraja
vprašanje o stroških, ki bi jih v tem primeru morala pokriti ZDPS.
Sklep 4) Kot ukrepe za povečanje obiska na slovenskih izvedbah Centrope Cupa,
TRK predlaga uvedbo denarne nagrade za prve tri ekipe ter prestavitev
tekmovanja bliže avstrijski meji.
Sklep 5) TRK predlaga iskanje alternative za Centrope Cup (posebno SLO OPEN
tekmovanje) in obenem podpira iskanje rešitev za osvežitev tekmovanja
Centrope Cup in povečanje obiska, predvsem na slovenskih turnirjih, saj je
obisk na ostalih tekmovanjih CC, z izjemo Madžarske bistveno večji.
Sklep 6) TRK bo lahko na termine, ki jih zaseda 5 tekmovanj za Centrope Cup na
Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Poljskem in v Avstriji, organizirala
tekmovanja TOUR. Na ta način smo pridobili 5 dragocenih terminov. Državnih
prvenstev na te datume pa ne smemo organizirati, po dogovoru z ostalimi
članicami Centrope Cupa.
4. Način dela TRK v izjemnih okoliščinah.
V zvezi z dogodki, vezanimi za organizacijo DP za posameznike, je TRK sprejela
odločitev o načinu delovanja v izjemnih okoliščinah.
Sklep 7) V primerih, ko je treba hitro sprejeti odločitev in ni časa za organizacijo
sestankov, tudi korespondenčnih ne, ali pa so nekateri člani odsotni in/ali
nedosegljivi, lahko vse odločitve glede tekmovanj sprejmejo najmanj trije (3)
člani TRK. Odločitev, ki jo sprejmejo mora biti, seveda, v skladu s predpisi. Če
se, res izjemoma, zgodi, da sta dostopna le dva člana TRK, lahko tudi dva člana
sprejmeta odločitev, ki pa mora biti v skladu s predpisi.
5. Razno:
Pod točko razno ni bilo nobene razprave.

Zapisal:

Predsednik TRK
Dragan Antonijević
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