ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Izvršni odbor
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija
E-pošta: io@zdps.si

IO-ZDPS-2020/16

Zapisnik 6. sestanka Izvršnega odbora ZDPS

Datum sestanka: 20.06.2020 ob 13:00
Kraj: Čatež
Prisotni: Srečko Španić, Barbara Lemut, Stanislav Novak, Žiga Kobal, Žan Rode,
Damjan Lukman (kot član Sodniške komisije)
Opravičeno odsoten: Sebastjan Kokalj, Iris Vencelj
Ostali vabljeni: Janez Bizjak

Dnevni red:
1. Tekmovalna registracijska komisija
2. Razno
Predsednik Srečko Španić pozdravi prisotne in na kratko obrazloži namen
današnjega sestanka.

Ad1) Tekmovalno registracijska komisija
Vsa društva so dne 08.06.2020 prejela razpis za organizacijo tekmovanj, na podlagi
prejetih kandidatur je TRK pripravila in dala v potrditev IO-ju tekmovalni koledar dne
19.06.2020 (priloga 1).
Sklep št. 1: Tekmovalni koledar za leto 2020 se soglasno potrdi in se objavi na
spletni strani ZDPS.
TRK je IO-ju dne 19.06.2020 poslala v potrditev Predlog sprememb Registracijskega
pravilnika, katere se nanašajo na 13. člen Registracijskega pravilnika, spremembo
registracije članov, ki so bili registrirani v preteklem letu, da se lahko izjemoma
izvede tudi med letom (priloga 2).
Sklep št. 2: IO ZDPS soglasno potrdi Predlog sprememb Registracijskega
pravilnika.
Sklep št. 3: Barbara Lemut pripravi popravek Registracijskega pravilnika in
uredi objavo le-tega na spletni strani ZDPS do 25.06.2020.
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Predsednik Srečko Španić nas seznani, da smo po elektronski pošti dobili povabilo
za udeležbo na mednarodnem turnirju v natančnem izbijanju Euro-Pétanque
(Corona) Shooting, ki bo potekal v živo preko spletnega prenosa. Za turnir se je
potrebno prijaviti do 30.06.2020. Imamo možnost prijaviti dve ekipi in sicer v vsako
ekipo po enega člana, članico, kadeta/kadetinjo, mladinca/mladinko in
veterana/veteranko. Ker smo že imeli letos državno prvenstvo v natančnem izbijanju
imata aktualna državna prvaka pravico za udeležbo, ostale udeležence izberejo
selektorji moške, ženske in veteranske reprezentance, mladince in kadete izbere
TRK v soglasju z IO-jem.
Sklep št. 4: Člani IO-ja soglasno potrdijo udeležbo dveh ekip na mednarodnem
spletnem turnirju v natančnem izbijanju Euro-Pétanque (Corona) Shooting,
prijavo obeh ekip uredi Srečko Španić do 30.06.2020.
Sklep št. 5: Člani IO-ja soglasno potrdijo, da imata Barbara Lemut in Adam
Sefič pravico do nastopa na mednarodnem spletnem turnirju v natančnem
izbijanju kot aktualna državna prvaka v tej disciplini. Ostale udeležence
izberejo selektorji, mladince in kadete TRK v soglasju z IO-jem in najkasneje do
30.06.2020 sporočijo predsedniku ZDPS.
Žan Rode obvesti člane IO-ja, da je dne 02.06.2020 na elektronski naslov
trk@zdps.si in na sodniska@zdps.si prišla elektronska pošta o nepravilnosti na
ligaški tekmi 1. kroga, ki je bila odigrana dne 27.05.2020 med ekipama Sloga B in
Hribovci. Gostujoča ekipa Hribovcev ni imela v ligaškem zapisniku napisanega med
desetčlansko postavo enajstega igralca, ki je odigral tekmo. Žan Rode prisotne
seznani tudi z napačno menjavo na ligaški tekmi 2. kroga, ki je bila 03.06.2020, med
ekipama Sloga A in Janče, domača ekipa ni naredila pravilne menjave v mix trojki in
je takoj ob ugotovitvi predala nasprotniku igro, kar je tudi razvidno iz zapisnika
ligaške tekme.
Sklep št. 6: TRK mora v sodelovanju s sodniško komisijo obe nepravilnosti
ligaških tekem obravnavati, sprejeti potrebne sklepe in o tem obvestiti ekipe do
30.06.2020.

Ad5) Razno
Predsednik Srečko Španič nas seznani z aktivnostim, ki potekajo za članstvo ZDPS v
Olimpijski komite Slovenije.
Sestanek je bil zaključen ob 13.30 uri.
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Zapisala:
Barbara Lemut

Srečko Španić
Predsednik ZDPS
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