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KORESPONDENČNO ODLOČANJE Pritožba ŠD Sloge o regularnosti igrišč BŠK Polje

Na Tekmovalno registracijsko komisijo ZDPS je bil dne 07.10.2020, s strani vodje
petankarjev ŠD Sloge, Jožeta Skrbinka, poslana elektronska pošta (priloga 1), ki se
navezuje na regularnost igrišč društva BŠK Polje.
V dopisu je navedeno, da morajo biti igrišča za izvedbo finala v skladu s predpisi, ki
jih določa pravilnik ZDPS in v kolikor igrišča ne bodo v skladu s predpisi, se ekipa
Sloge ob morebitni uvrstitvi v finale, ne bo udeležila tekmovanja, če bo le to na
omenjenih igriščih BŠK Polja. Skrbinek hkrati tudi navaja, da je finale ekipnega
državnega prvaka tak nivo tekmovanja, da je nedopustno, da se igra ne neregularnih
igriščih.
Izvršni odbor ZDPS-ja je omenjeni dopis posredoval sodniški komisijo in jo zaprosil
da poda mnenje.
Sodniška komisija je mnenja, da je pritožba upravičena in da ne more dopustiti
igranje finala ekipnega državnega prvenstva na igriščih, ki ne ustrezajo minimalnim
standardom, ki so zapisani v pravilnikih ZDPS-ja. Sodniška komisija predlaga, da se
predvideni finale odigra na novi ustrezni lokaciji, razen v primeru, da se finale odigra
čez vikend, na zgornjih igriščih BŠK Polje, kjer so igrišča regularna (priloga 2).
Hkrati Sodniška komisija poziva BŠK Polje, da za prihodnjo sezono zagotovi
ustrezna igrišča, saj v nasprotnem primeru ligaških tekem tam ne bo mogoče igrati.
Sklep št. 1: Člani IO-ja z večino potrjujejo mnenje Sodniške komisije. Pritožba
je upravičena in predvideni finale ekipnega državnega prvenstva se lahko
odigra na regularnih igriščih BŠK Polja, v nasprotnem primeru se poišče
nevtralno ustrezno lokacijo.
Sklep št. 2: ŠD Slogi in BŠK Polju se pošlje odgovor na pritožbo, za to poskrbi
Barbara Lemut (priloga 3).
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