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Zapisnik 5. sestanka Izvršnega odbora ZDPS in pooblaščencev klubov

Datum sestanka: 18.05.2020 ob 19:00
Kraj: prostori ZDPS, Ljubljana
Prisotni: Srečko Španić (tudi kot predstavnik Sloge), Barbara Lemut, Iris Vencelj,
Marko Brajer, Simon Bračič, Žiga Kobal (tudi kot predstavnik Zarje) in Stanislav
Novak
Ostali vabljeni: Janez Bizjak (Nadzorni odbor), Jože Vencelj (ŠPD Čatež), Tomaž
Kisovec (Medvedi), Branko Vinšek (Arnika), Drago Vorih (Vila Ana), Žan Rode
(Hribovci), Vinko Kvartuh (Sršeni), Darc Erdeljc (ŠRD Čatež), Tatjana Šeruga (Krim),
Božo Kodrič (ŠPD Trebnje), Damjan Lukman (Velenje) in Anton Pleško (Janče)
Opravičeno odsotni: Sebastjan Kokalj in predstavnik Hrasta

Dnevni red:
1. Koledar ligaških tekmovanj
2. Tekmovalni koledar za sezono 2020
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen
današnjega sestanka. Seznani nas s tem, da se moramo pri izvedbi tekmovanj in
treningov še vedno držati navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega
inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, kljub
preklicu epidemije.
Poskrbeti moramo za varnosti udeležencev tekmovanj in prevzem odgovornosti pri
izvedbi tekmovanj pod okriljem ZDPS-ja. Dokler bomo vsi udeleženci zdravi, ne bi
smeli imeti pri organizaciji večjih težav, ko pa se bo pojavil en oboleli, se bodo stvari
močno zakomplicirale. Predsednik opozarja, da se vsi člani zavedamo trenutne
situacije in da vsak posameznik poskrbi v prvi vrsti za svoje zdravje in ne ogroža
zdravje drugih, ter dosledno upošteva navodila in priporočila, s strani pristojnih
organov.
Ad1) Ligaška tekmovanja
Predsednik TRK Marko Brajer nam prestavi koledar ligaških tekmovanj. V primeru,
da se bo morala državna liga prekiniti zaradi morebitnega drugega vala virusa in bo
odigrana vsaj do polovice, se odigra final four z upoštevanjem rezultatov
enokrožnega sistema obeh skupin.
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Sklep št. 1: Soglasno se potrdi, da v primeru predčasne prekinitve državne lige
zaradi morebitnega drugega vala virusa in bo odigrana vsaj do polovice, se
odigra final four z upoštevanjem rezultatov enokrožnega sistema obeh skupin.
Sklep št. 2: Večina z glasovanjem potrdi predlog, da se pričetek drugega dela
ligaških tekmovanj premakne na datum 26.08.2020.
Sklep št. 3: IO ZDPS bo najkasneje do 23.05.2020 pripravila pisna priporočila in
navodila za izvedbo vseh tekmovanj pod okriljem ZDPS glede na trenutne
veljavne odloke Vlade RS in omejitve v športu (priloga 1).

Ad2) Tekmovalni koledar za sezono 2020
Glede na trenutne veljavne odloke Vlade RS in omejitve v športu, smo bili primorani
spremeniti in prilagoditi tekmovalni koledar ZDPS in sisteme tekmovanja v letu 2020.
Na osnovi debate vseh prisotnih je bil izoblikovan koledar, za izvedbo prvih treh
tekmovanj pod okriljem ZDPS-ja, ob upoštevanju vseh trenutno veljavnih omejitev.


30.05.2020 Masters (organizator Krim)
Sezono bomo začeli z izvedbo Masters turnirja, saj ukrepi še niso sproščeni
do te mere, da bi lahko izvedli večji turnir in z namenom, da v praksi vidimo
morebitne pomanjkljivosti pri upoštevanju varnostnih predpisov.



06.06.2020 DP mix Dvojke (organizator Medvedi + dodatna lokacija v
dogovoru z TRK-jem)
Zaradi omejitve druženja več kot 50 oseb na javnih površinah, se bodo
tekmovanja v okviru ZDPS-ja izvajala na 2. do 3. lokacijah hkrati. Ekipe, ki se
bodo uvrstile naprej, bodo zaključne boje odigrale na eni - skupni lokaciji.
Sistem tekmovanja bomo prilagajali številu prijavljenih ekip/tekmovalcev (CUP
sistem, skupine, švicarski sistem Bucholz,…)..



13.06.2020 DP natančno izbijanje (organizator Sršeni)
DP v natančnem izbijanju bo prilagojen tako, da bodo tekmovalci prihajali na
tekmovanje ob v naprej določenih urah, da ne bomo presegli omejitve 50
oseb.

Sklep št. 4: Soglasno se potrdi predlog tekmovalnega koledarja za prva tri
tekmovanja pod okriljem ZDPS-ja (priloga 2).
Sklep št. 5: Soglasno se potrdi predlog, da prilagodimo sistem tekmovanja na
več lokacij, zaradi omejitve druženja več kot 50 oseb.
Sklep št. 6: TRK bo najkasneje do 23.05.2020 pripravila nov koledar tekmovanj
in ga posredovala pooblaščencem klubov, da oddajo ponovno kandidaturo za
organizacijo tekmovanja.
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Sklep št. 7: Soglasno se potrdi, da mora vsak udeleženec za vsa tekmovanja
pod okriljem ZDPS, pred pričetkom vsakega tekmovanja oddati vodji
tekmovanja popolno izpolnjen in podpisan vprašalnik COVID-19, v nasprotnem
primeru se ne bo mogel udeležiti tekmovanja (priloga 3 in priloga 4).

Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri.

Zapisala:
Iris Vencelj
Sekretarka ZDPS

Srečko Španić
Predsednik ZDPS
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