ZAPISNIK 2. seje SS OZS
08.12.2020 (ZOOM)
Prisotni:
Jaroš Štekl, Boris Klokočovnik, Samo Miklavc, Damir Ocepek, Gregor Hribar, Damjan Marinko,
Gregor Humerca in Brane Maček

Dnevni red :
1. Reprezentančne akcije mlajših kategorij
2. Razno
AD1) SS OZS je na svoji 2. razširjeni seji obravnaval reprezentančne programe v mlajših kategorijah v
Decembru 2020 in Januarju 2021.
Glede na odpoved MEVZA turnirjev v kategorijah U19 in U18, ki bi morala biti v Decembru 2020 so
si člani strokovnega sveta in trenerji enotnega mnenja , da bi z omenjenimi selekcijami morali imeti v
tem času priprave, vendar pa so tudi vsi enotni, glede nato, da imajo te dve selekciji kvalifikacije za EP
šele v letu 2022 in da večinoma vsi igralci in igralke v teh kategorijah igrajo v 1A in 1B ligah preveč
rizično, da priprave opravimo sedaj (klubi imajo kar nekaj prestavljenih tekem).
Tudi MEVZA turnirji v začetku Januarja 2021 za selekciji U 16 in U 17 so prestavljeni na Marec 2021,
omenjena turnirja pa sta hkrati tudi 1.krog kvalifikacij za EP. Pri teh puncah in fantih pa je situacija
drugačna saj so po večina brez trenažnega procesa že dobra 2 meseca in tukaj je mnenje članov SS OZS
tudi enotno in so sprejeli naslednji sklep.
SKLEP: Člani SS OZS sprejmejo sklep , da se priprave U 16 deklice in U 17 dečki opravijo med 26. –
30.12.2020 . U 17 dečki imajo priprave od 26. – 30.12.2020 in U 16 deklice od 27. – 29.12.2020 in
nato še en zbor v Januarju 2021.
AD2) Pod točko razno so se člani SS OZS skupaj s sekretarjem lig dotaknili tudi ostalih tekmovanj , ki
se trenutno ne izvajajo zaradi COVID-a 19. Sekretar lig in tudi člani SS OZS bodo pripravili različne
scenarije tudi za ostala članska in mlajša prvenstva.

Zapisal: Damjan Marinko

predsednik SS OZS: Jaroš Štekl

