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TRK-ZDPS-2022/09 
 
 

Zapisnik 1. sestanka Tekmovalno registracijske komisije ZDPS 
 
 

Datum sestanka: 23.03.2022 ob 19.00 
Kraj: ŠD Zarja, Ljubljana 
 
Prisotni: Matevž Dovžan, Žan Rode, Tatjana Šeruga, Borut Berlec, Vinko Kvartuh, 
Bogomir Mlakar, Jožica Boso, Marjana Živič (predstavnica SK) in Boštjan Hegler 
Ostali vabljeni: Janez Bizjak 
 
 
Dnevni red: 
 

1. TRK ZDPS v mandatu 2022-2024 
2. Priprava na novo sezono 2022 in razporeditev dela in nalog 
3. Vodenje tekmovanj 
4. Sprememba tekmovalnega pravilnika (13. člen) 
5. Nabava opreme 
6. Reprezentance in selektorji  
7. Evropski klubski pokal 2022 
8. Razno 

 
 
Ad1) TRK ZDPS v mandatu 2022-2024 
 
Predsednik TRK ZDPS Boštjan Hegler seznani prisotne z spremembami v delovnih 
organih ZDPS, cilji in novimi izzivi ter z novo sestavo Tekmovalno registracijske 
komisije ZDPS. Skupni cilj komisije je timsko delo in razširitev v izogib 
preobremenjenosti katerega koli posameznika oziroma posameznice. Po tej uvodni 
seji je v planu naslednja seja šele po končani sezoni, medtem pa bo medsebojna 
komunikacija potekala po elektronski pošti preko katere se bomo informirali in 
korespondenčno odločali. Še posebej je potrebno ažurno spremljati aktualne 
epidemiološke ukrepe Vlade Republike Slovenije. Pozdravni nagovor je podal tudi 
Janez Bizjak, znova izvoljeni predsednik ZDPS.  
 
Sklep št. 1: Delo komisije se razdeli kar se da sorazmerno med vse člane. 
 
Sklep št. 2: Ažurno se spremlja aktualno epidemiološko sliko in njej vsled 
prilagajati izvedbo tekmovanj.  
 
 
Ad2) Priprava na sezono 2022 in razporeditev dela in nalog 
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Registracijo za sezono 2022 je opravilo prejšnje vodstvo medtem ko je tekmovalni 
koledar za prihajajočo sezono potrdil novi Izvršni odbor ZDPS. V osemčlanski 
zasedbi predsednik komisije prevzema administrativni del nalog, ostala sedmerica pa 
se zadolži predvsem za delo na terenu - vodenje tekmovanj.  Štirje člani imajo že 
izkušnje z vodenji tekmovanj in bodo ob vodenju tekmovanj uvajali in izobrazili 
preostalo trojico. Ob koncu sezone torej planiramo imeti sedem izkušenih članov 
komisije za samostojno vodenje turnirjev pod okriljem ZDPS.   
 
Sklep št. 3: Okvirno se določi vodje tekmovanj za prvi del sezone 2022, za drugi 
del sezone se bomo dogovorili korespondenčno še pred premorom.  
 
Sklep št. 4: Neizkušeni člani komisije bodo svoje znanje pridobivali ob 
izkušenih članih ter s tem pridobili potrebno znanje.  
 

 09.04.2022 MASTER – Krvica – Tatjana Šeruga / Bogomir Mlakar 

 23.04.2022 DP DVOJICE MIX – Čatež – Matevž Dovžan / Bogomir Mlakar 

 30.04.2022 TOUR DVOJICE – Sloga – Borut Berlec 

 07.05.2022 DP POSAMEZNO – Vila Ana – Tatjana Šeruga (sobota) /za 

nedeljo se dogovorimo naknadno/ 

 14.05.2022 CC SLOVENIJA – Domžale – Matevž Dovžan / Žan Rode 

 21.05.2022 DP TROJKE – Medvedi – Žan Rode / Jožica Boso 

 28.05.2022 TOUR TROJKE – Janče – Borut Berlec / Vinko Kvartuh 

 11.06.2022 TOUR DVOJICE – Čatež – Tatjana Šeruga / Bogomir Mlakar 

 18.06.2022 DP ZBIJANJE – Sršeni – Borut Berlec / Vinko Kvartuh 

 02.07.2022 TOUR POSAMEZNO – Sloga – Matevž Dovžan 

 09.07.2022 DP TROJKE VETERANI – Velenje – Tatjana Šeruga / Jožica 

Boso 

 20.08.2022 TOUR TROJKE – Arnika – določimo naknadno 

 03.09.2022 DP DVOJICE – Vila Ana – določimo naknadno 

 10.09.2022 TOUR DVOJICE – Sloga – določimo naknadno 

 17.09.2022 DP TROJKE MIX – Hrast – določimo naknadno 

 

 

Ad3) Vodenje tekmovanj 
 
S strani predstavnice Sodniške komisije Marjane Živič je bil podan apel po boljši 
komunikaciji  med vodjo tekmovanja, sodnikom in organizatorjem. V obvestilih na 
spletni strani bomo posebej poudarjali na pravočasni prihod in prijavo tekmovalcev 
na samemu prizorišču, še posebej v primeru vnovičnih epidemioloških ukrepov. 
Podan je bil predlog, da organizator zagotovi brezplačni topli obrok predstavniku TRK 
ZDPS - vodji tekmovanja.  
 
Sklep št. 5: Vedno se je potrebno držati urnika - pričetek tekmovanja točno ob 
9.00 uri. V objavi o sistemu tekmovanja je potrebno posebej opozoriti na 
pravočasen prihod tekmovalcev  in prijavo na tekmovanje.  
 
Sklep št. 6: Boštjan Hegler najkasneje do 31.03.2022 pripravi predlog 
spremembe 3. člena Poslovnika o organizaciji tekmovanj in ga preda 
Izvršnemu odboru ZDPS v potrditev najkasneje do 30.03.2022.  
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Ad4) Sprememba Tekmovalnega pravilnika (13. člen) 
 
Zaradi nepredvidljivega števila prijav na DP posamezno za člane se strinjamo, da se 
13. člen Tekmovalnega pravilnika spremeni. 
 
Sklep št. 7: Boštjan Hegler pripravi predlog za spremembo 13. člena 
Tekmovalnega pravilnika in ga preda Izvršnemu odboru ZDPS v potrditev 
najkasneje do 30.03.2022.  
 
 
Ad5) Nabava opreme 
 
Ugotavljamo, da je računalnik v delujočemu stanju in opravilen za to sezono. 
Tiskalnik je prevelik in zelo neroden za transport do prizorišča.  
 
Sklep št. 8: Boštjan Hegler pripravi predlog za nabavo manjšega mobilnega 
tiskalnika in posreduje v odobritev predsedniku ZDPS ter na KFM ZDPS.  
 
 
Ad6) Reprezentance in selektorji 
 
IO ZDPS se je na svoji prvi seji odločil, da se v letošnjem koledarskemu letu 
udeležimo treh mednarodnih tekmovanj in sicer: 
- Evropsko prvenstvo za ženske v Španiji 

- Evropsko prvenstvo za mladince v Španiji 

- Svetovno prvenstvo za člane v Beninu 

Prejšnje vodstvo je potrdilo selektorja ženske reprezentance (Žiga Kobal) in 
selektorico veteranske reprezentance (Tatjana Šeruga), na prvi seji novega 
Izvršnega odbora pa je bila potrjena tudi selektorica mladinske reprezentance Laura 
Bračič. Kljub razpisu še vedno nimamo selektorja moške članske reprezentance. 
Podani so bili trije predlogi. 
 
Sklep št. 9: Boštjan Hegler najkasneje do 30.03.2022 opravi razgovor z 
omenjenimi tremi kandidati ter ugotovi njihovo pripravljenost na sodelovanje. 
Po opravljenih razgovorih posreduje informacijo članom TRK ZDPS v 
korespondenčno razpravo.  
 
 
Ad7) Evropski klubski pokal 2022 
 
Sklep št. 10: Pozove se aktualnega državnega prvaka VILA ANA da se izjasni 
glede udeležbe v evropskemu klubskemu pokalu. Ne sme se ponoviti 
lanskoletna odpoved praktično tik pred zdajci. Zadolžen Boštjan Hegler  
najkasneje do 30.04.2022. 
 
 
Ad8) Razno 
 
Tekom sezone bomo zbirali predloge za morebitne spremembe in izboljšave 
tekmovalnega sistema in posledično pravilnikov, tako v turnirskemu delu kakor tudi v 
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ligaškemu delu. Po koncu sezone bomo usklajene predloge posredovali Izvršnemu 
odboru v odločanje. Obstoječe informiranje preko spletne strani bomo poskušali še 
nadgraditi, poleg tega pa se poskušali s prebojem tudi v druge medije. Planiran je 
vsaj eden neposredni prenos končnice enega izmed tekmovanj v koledarju.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Zapisal Boštjan Hegler – predsednik TRK ZDPS 
 

 
 

Zapisal: 
Boštjan Hegler 
Predsednik TRK 

                                                                                        
 

                                              
 
 

 


