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AD1) Udeležba mladine v zimski petankarski ligi na Zarji
Naši najmlajši petankarji so se v letošnji zimski ligi prvič preizkusili kot samostojna
ekipa in to kar v dveh ekipah. V ligi je bolj ali manj vestno sodelovalo 15 mladincev.
Vodji ekip Žiga Kobal ter Miha Lazar soglasno ugotavljata, da je bila odločitev za
udeležbo v zimski ligi pravilna.
Člani komisije ugotavljajo, da so za dane pogoje petankanja čez zimo s to odločitvijo
kar se da najbolje izkoristili.
Kot vodji sta se trudila nadgraditi mladino v smeri spoštovanja petankarskega
kodeksa, kar sama ocenjujeta, da jima je dodobra uspelo. Mladi so poleg zglednega
obnašanja z tekmovanjem v zimski ligi pridobili še dodatna znanja na področju
taktike ter določeno mero samozavesti v sami igri.
Tako kot pozitivne izkušnje pa so se pokazale tudi pomankljivosti možnosti
petankanja in treniranja skozi zimski čas, ki vplivajo na kvaliteto igranja mladine.
Zaradi zmanjšanih možnosti treniranja se je pri mladini pokazalo stagniranja ali celo
padec kvaliteta igranja, kar pa se bodo člani komisije in ostali potrudili nadoknaditi
skozi letni čas na tedenskih treningih mladine.
Vodja KM pohvali delo članov v zimski ligi ter poudarja pomen zaupanja in
spoštovanja mladincev do članov KM, ki ju je bilo moč opaziti na tekmah zimske lige
in to šteje v velik napredek KM.
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AD2) Program dela v letu 2018
Člani Komisije za delo z mladimi se strinjajo, da je v prihajajočem letu potrebno
ohraniti vsaj približno takšen plan dela kot so si ga zadali v letu 2017.
Člani Komisije za delo z mladimi bodo tudi v letu 2018 izvajali tedenske treninge,
izvedli poletni petankarski tabor za mladino, izvedli vsaj 3 junior toure, se udeleževali
turnirjev pod okriljem ZDPS ter se v zimskem času ponovno udeležili zimske lige.

AD3) Treningi in tekmovanja
Člani KM se zaradi še vedno problema reševanja kadrovskih težav strinjajo, da bodo
letos treningi za mladino potekali enkrat tedensko. Z izkušnjami pridobljenimi lansko
leto pa bodo člani KM letošnje treninge podaljšali na dvourne; in sicer ob četrtkih
cca.17h-19h.
Treningi za mladino bodo letos potekali od konca aprila do konca oktobra. Zaradi bolj
kvalitetnih treningov in s tem povezanega napredka mladine pa se bodo prizorišča
treningov menjale cca. vsaka dva meseca. Začetna lokacija ostaja na igriščih ŠD
Zarja, o vsaki spremembi, ki bi zadevala treninge mladine pa bodo otroci in starši
pravočasno obveščeni preko elektronskih naslovov.
Mladinci bodo letos lahko tekmovali na različnih tekmovanjih po vsej Sloveniji. Zaradi
lažje organizacije in planiranja bodo člani KM obvestili starše in otroke o datumih
tekmovanj.
Zaradi preobremenjenosti nekaterih članov KM bo letos prijave mladincev na
tekmovanja prevzel Žiga Kobal.
AD4) Poletni petankarski tabor za mladino
Komisija za delo z mladimi se na podlagi lanskoletnih izkušenj odloči izvesti poletni
petankarski tabor za mladino na isti lokaciji kot lani, v Velenju.
Zaradi še veliko neizkoriščenih možnosti v samem mestu Velenje ter časovni
prenatrpanosti tridnevnega tabora se člani Komisije odločijo letos tabor podaljšati na
pet dni.(6.8.2018-10.8.2018).
Vabilo ter ostale informacije v zvezi z taborom pa bo KM posredovala v najkrajšem
možnem času .
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AD5) Junior touri
KM bo letos izvedla tri junior toure in sicer :
17.6.2018 BŠK Krim
29.4.2018 BŠD Fužine(Medvedi)
30.9.2018 ŠD Zarja

AD6) Tekoče zadeve
Uvodni letošnji sestanek za starše in otroke bo 13.4.2018 ob 18h, na sedežu
Zveze(ŠD Zarja, Linhartova 47, 1000 Ljubljana). Vabilo in vse ostale informacije bo
KM posredovala na elektronske naslove staršev, otrok, ter ostalim članom Zveze

Sestanek zaključen ob 19:50 uri.
Zapisal:
Klemen Poljanšek
sekretar ZDPS

3

