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Delno poročilo Tekmovalno registracijske komisije za leto 2020
(do 14.09.2020)
Registracija in članstvo ZDPS:
Dne 28.2.2020 je bila v prostorih ZDPS opravljena registracija društev in njihovih
članov za sezono 2020.
Za sezoni 2020 je bilo registrirano 14 društev od tega se je registriralo 1 novo društvo
in sicer ŠPD Čatež (sekcija KRVICA) in 1 društvo se ni registriralo to pa je Brdo.
Število registriranih članov/članic ob registraciji s plačanimi licencami je bilo 216.
Člani/članice:
195
Mladinci:
12
Cicibani:
9
Skupaj registriranih: 216
Skozi leto so je registriralo še 5 tekmovalcev: 3 Člani, 1 mladinec in 1 ciciban. Tako
da smo imeli ob koncu registriranih 212 članov/članic.
Ekipno državno prvenstvo 2020:
Prijavljenih je 11 ekip, od tega imata Sloga in Medvedi po 2 ekipi, pa eno pa imajo:
Hribovci, Sršeni, ŠPD Čatež-Krvica, ŠRD Čatež, Vila Ana, Zarja in Janče.
Državna prvenstva po okrilje ZDPS:
V skladu s tekmovalnim sistemi v tekmovalnem pravilniku in veljavnimi tekmovalnimi
ter sodniškimi pravili, so bila v letu 2020 izvedena vsa državna prvenstva v 13
kategorijah:
- člani: posamezno, natančno izbijanje, dvojice, trojke;
- članice: posamezno, natančno izbijanje, dvojice, trojke;
- absolutno: dvojke-mix, trojke-mix;
- mladinci in cicibani: posamezno in dvojice;
- veterani: trojke.
Preostalo je le še finale (final four) za državno prvenstvo ekipno.
Skladno s tekmovalni in sodniškim pravilnikom je bilo za vsako tekmovanje narejen
sodniški in tekmovalni zapisnik, kot dokaz za izvedeno državno prvenstvo.
Do mojega odstopa so bila izvedena vsa tekmovanje po sprejetem tekmovalnem
koledarju, odpadel je le en tour tekmovanje.
Udeležba ZDPS na mednarodnih tekmovanjih v letu 2020:
V letošnjem letu se ZDPS ni udeležila na nobenem mednarodnem tekmovanju.
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Delno poročilo TRK za leto 2020

14. september 2020

Športni pozdrav !

Žan Rode
Predsednik TRK
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