ZAPISNIK
7. redne seje TRK, v Ljubljani,
dne 7.12. 2016, ob 14.00 uri
Prisotni člani TRK : Regent,Starc, Plejič, Matevžič, Hafner, Volt
Prisotni vabljeni:
Krušič, Ham, Pipan, Jerkič
Dnevni red:

1) Potrditev zapisnika 6. seje TRK TZS
2) Potrditev organizatorja in termina TE 12 - 2017
3) Liga do 11 let
4) Dopolnitve tekmovalnega pravilnika
5) Priprava tekmovalnega koledarja poletje 2017
6) Razno

Točka 1: Potrditev zapisnika 6. redne seje TRK TZS
V zvezi 2. točke zapisnika 6. seje TRK in nejasnosti o načinu realizacije sklepov št. 35 do 38
predsednica pojasni, da kršiteljem v skladu z ligaškim pravilnikom račun za plačilo kazni izda
pisarna TS, ki tudi spremlja ali je bil račun poravnan. Za te kršitve ni pristojen disciplinski
sodnik.
V zvezi sklepa št. 37, ki se nanaša na nenastopanje veteranov ŠD Slovan na play offu se ŠD
Slovan izreče opomin, ligaški pravilnik pa se dopolni z določbo, da je kazen za veteransko
ekipo v primeru neigranja polovica najnižje prijavnine za nastopanje v ligaških tekmovanjih
TS. Zdajšnji pravilnik namreč pri veteranih ne predvideva kazni za ta prekršek.
V zvezi predloga g. Volta, da bi v naslednji sezoni ponovno dovolili združevanje ekip v
starostni kategoriji, ki na seji ni bil sprejet, g. Volt pove, da se z odločitvijo TRK ni strinjal, saj
se s tem onemogoča ligaško nastopanje malim klubom.
Zapisnik je bil z zgoraj navedenimi pripombami potrjen.
Točka 2: Potrditev organizatorja in termina TE 12 – 2017
TRK ugotavlja, da se je na razpis prijavil samo TK Koper, ki izpolnjuje razpisne pogoje, zato
se mu dodeli organizacija turnirja. Spremeni se termin in se turnir izvede v drugem tednu
septembra oz. za turnirjem TE 14.
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TRK tudi obsoja nekorektno potezo TK Terme Ptuj, ki je potem, ko mu je bila dodeljena
organizacija turnirja TE 16 odpovedal turnir TE 12.

Točka 3: Liga do 11 let
TRK je obravnaval predlog uvedbe lige v starostni kategoriji 8 – 11 let, ki ga je v razpravo
posredoval strokovni svet TS. Zaradi nekaterih odprtih vprašanj, ki so se pojavila glede
izvedbe predlaganega projekta, ki pa je sicer dobra podlaga za razpravo, odločitve o uvedbi
lige ni mogla sprejeti. Predsedniku SS zato predlaga, da SS predlog dopolni in bolj natančno
opredeli posamezne faze srečanja, predvsem pa starost otrok, ki nastopajo v posamičnih
igrah na srečanju. Pravilno je potrebno opredeliti igralno žogo (na turnirjih do 11 let otroci
igrajo s trdo žogo). Določiti je potrebno način vodenja tekmovanja - kdo skrbi za izvedbo,
zbere prijave ekip, pripravi zapisnike srečanj, izdela urnik tekem, zbere zapisnike srečanj,
koordinira morebitne preložitve tekem itd. Projekt je potrebno finančno opredeliti, s strani
TZS zagotoviti sredstva za izvedbo oz. plačilo vodje tekmovanja in zaključni izlet.
SKLEP št. 47: TRK predlaga, da predsednik ali podpredsednik SS projekt predstavi na
Trenerski konferenci in pridobi mnenje trenerjev. Če bo to pozitivno se pripravijo natančnejša
pravila, zadeva umesti v koledar in določi ali z razpisom najde nekoga, ki bo projekt vodil.
Točka 4: Dopolnitve tekmovalnega pravilnika
Predsednica TRK je predstavila predlog dopolnitev tekmovalnega pravilnika, ki se nanašajo
na postavitev nosilcev, saj to doslej ni bilo dovolj natančno urejeno. Predlog spremembe sta
pripravila s sodnikom Borutom Dereanijem in so ga člani TRK podprli. Dopolni se tudi člen, ki
govori o obveznostih sodnika po končanem turnirju.
Obravnavali smo turi predlog Boruta Dereanija, da se čas za odjavo iz turnirja podaljša vsdaj
za dva dni. Predlog je korekten in je bil sprejet. Spremeni se število kazenskih točk, ki jih
igralec dobi, če se odjavi po izteku rednega roka za odjave.
SKLEP št. 48: TRK pripravi končni tekst in dopolni tekmovalni pravilnik. Spremembe stopijo
v veljavo po objavi dopolnitev.
Točka 5: Priprava tekmovalnega koledarja 2017
Člani TRK so se v razpravi strinjali, da je potrebno koledar tekmovanj za poletno sezono
2017 pripraviti čimprej zato pisarno TS pozivajo, da v začetku januarja pripravi okvirni
koledar, ki vključuje tudi predvidene mednarodne turnirje in ga pošlje SS, ki predlaga in v
koledar umesti datume izvedbe poletnih državnih prvenstev.
Točka 6: Razno
Predsednica je člane TRK obvestila, da je TK Krka Otočec zaradi prenove dvorane 12 dni
pred začetkom odpovedal DP do 18 let. Gre za nekorektno potezo, saj je v tako kratkem
času težko najti nadomestnega organizatorja.
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SKLEP št. 49: TK Krka Otočec se zaradi pozne odpovedi DP kaznuje v skladu s
predvidenimi kaznimi v tekmovalnem in disciplinskem pravilniku. Sklep realizirata pisarna TS
in disciplinski sodnik.
SKLEP št. 50: TRK poišče nadomestnega organizatorja, pri čemer je izjemoma mogoče
tekmovanje izvesti na pesku in na dveh bližnjih lokacijah.
Predsednica je člane TRK seznanila z močnim negodovanjem klubov zaradi skrajšanja št.
dni pri izvedbi državnih prvenstev. Po oceni članov TRK so pritožbe upravičene, zato
smatrajo, da poskusni projekt ni dal željenih rezultatov.
Člani TRK so se seznanili s pobudami iz klubskih sredin, da se v starostni kategoriji do 16 let
uvede dodatni B turnir za fante, saj je število prijavljenih bistveno večje, kot jih lahko nastopi
v sedanjih okvirih zimskih turnirjev
SKLEP št. 51: Uvedejo se B turnirji do 16 let. Pisarna TS nemudoma pošlje razpis za
organizacijo teh turnirjev, TRK pa poskrbi da se turnirji ustrezno umestijo v zimski koledar in
tekmovalni pravilnik Na B turnirjih lahko nastopajo igralci, ki so na lestvici TS do 16 let
uvrščeni na 65. mesto ali nižje. Prvi turnir se razpiše za 27.12. 2016
Predsednica je člane obvestila, da je bila TRK-ju s sklepom UO TS naložena naloga, da
izvede dva projekta, o vsebini katerih pa TRK sploh ni bila obveščena, niti ne spadajo v
njeno pristojnost. Oba projekta sta zaradi nedodelanosti in drugih nejasnosti ostala
nerealizirana.
SKLEP št. 52: UO pozivamo, da se o podobnih zadevah v prihodnje predhodno seznani
TRK, ki bo podal mnenje k vsebini in ocenil ali je zadeva sploh v pristojnosti TRK in ali jo je v
predlagani vsebini mogoče izvesti.
TRK je v nadaljevanju obravnaval še nekaj odprtih zadev, v zvezi katerih pa sklepov in
drugih zaključkov ni sprejel.

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.
V Ljubljani, 9.12.2016
Zapisnikar:
Bojan Matevžič

Predsednica TRK
Anja Regent
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