ZAPISNIK 1. seje SS OZS
15.06.2020 v Šempetru
Prisotni:
Jaroš Štekl, Samo Miklavc, Gregor Hribar, Branko Maček, Aco Kramar in Sebastjan Cilenšek
Dnevni red :
1. Problematika perspektivnih igralcev in igralk (predvsem kadetov in kadetinj);
2. Kategorizacija za mlajše kategorije;
3. Razno
AD1) Predsednik SS OZS je pojasnil problematiko glede na določila SS RS in SS OKS, da
lahko igralci in igralke mlajših starostnih skupin tekmujejo samo v dveh kategorijah in je OZS
prilagodila prehodni sistem tekmovanja (lanskega leta) in omejila igranje igralcev in igralk na
dve starostni kategoriji. Sistem tekmovanja za mladinke in mladince , ter kadete in kadetinje je
narejen tako, da v prvem delu tekmovanja potekajo kvalifikacije (to je do novega leta), po
novem letu pa se začne ligaško tekmovanje in zaključni turnir. Seveda pa je vse to odvisno od
koledarja, ki bo moral biti prav tako prilagojen glede na dosti dejavnikov, ki bodo vplivali na
to. Glede na to, da nimamo omejitev pri tem kateri dve starostni kategoriji bodo igrali igralci in
igralke, se pojavi težava pri perspektivnih kadetih in kadetinjah. Kvalifikacije v prvem delu so
slabše kvalitete kot člansko tekmovanje, ligaško tekmovanje v drugem delu pa je kvalitetnejše
in pomembno iz vidika da celotna ekipa in tudi ti perspektivni igralci in igralke dosežejo rezultat
v svoji starostni kategoriji, kar jim lahko prinese kategorizacijo,… Bilo je podanih več rešitev,
na koncu pa so vsi prisotni soglašali in sprejeli naslednji sklep:
SKLEP: Na SS OKS in SS RS za šport se pošlje v potrditev nov sistem tekmovanja, pravil in
registracij, ki zajema sledečo pomembno dopolnitev: Na finalnem turnirju se dovoli nastopiti
igralcu tudi v tretji starostni kategoriji, kjer lahko zaradi starosti nastopa (izključno finalni
turnirji mladih – dodatno ne more nastopati na finalnih članskih tekem).
AD2) Glede na to, da se tekmovanje v kategoriji starejših dečkov in deklic, ter kadetov in
kadetinj ni odigralo do konca in ni mogoče določiti vrstnega reda, so prisotni razpravljali o
tem, kako bi lahko najbolj pošteno podelili kategorizacije. Branko Maček je pripravil tudi
simulacijo, po kateri bi bili zajeti tudi klubi, ki po dozdaj določenih kriterijih ne bi imeli
možnost pridobiti kategorizacijo. Prisotni so sprejeli naslednji sklep:

SKLEP: Na SS OKS se pošlje obrazložitev in prošnja, da v kategorijah, kjer se zaradi
predčasnega zaključka tekmovanj ne da natančno določiti prvih 8 ekip se izjemoma prijavi
igralce oziroma igralke prvih 10 ekip z omejitvijo skupnega števila prijavljenih igralcev
(skupaj 8 x 14 igralec/igralk = 112). Odbojkarska zveza Slovenija pri »mejnih« ekipah določi
število igralcev za prijavo.
AD3) Pod točko razno je Brane Maček opozoril na problematiko treniranja v avgustu in začetku
septembra zaradi posledic epidemije, saj je večinoma šolskih telovadnic zaprtih vsaj do konec
avgusta. Po tem ne bi imeli vsi klubi enakih pogojev in možnosti treniranja. Razprava je tekla
okoli spremembe sistema tekmovanja, saj glede zgoraj omenjenega ne bi mogli začeti s
kvalifikacijami za lige pri mlajših kategorijah. Eden od predlogov je bil, da se ekipe v lige
določi na podlagi rezultatov iz prejšnjih let.
Spet pa so se člani SS OZS dotaknili trenerskega izobraževanja in usposabljanja. Ugotovili so,
da že predolgo ni bilo usposabljanja za nezaposlene trenerje. Prav tako pa je čas oz. obdobje v
katerem poteka usposabljanje neustrezno. Zato so sprejeli naslednji sklep:
SKLEP: SS OZS predlaga trenerski organizaciji, da organizira izobraževanje in usposabljanje
trenerjev v točno določenem času vsako leto – to je nekje med 15.5. in 30.6. Usposabljanje
mora biti tako za zaposlene, kot za nezaposlene.

Zapisal: Damjan Marinko

predsednik SS OZS: Jaroš Štekl

