ZAPISNIK

2. seje Združenja rokometnih klubov 1. A DRL - ženske, ki je bila v ponedeljek, 11. 6. 2018, ob 17.
uri v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, Ljubljana.
Prisotni predstavniki klubov: Tina Kravanja (RK KRIM MERCATOR), Danilo Lipovšek (RK ZAGORJE),
Jure Cvetko (ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE), Deni Stibilj (ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA), Jernej
Rantah (RK ZELENE DOLINE ŽALEC), Franci MIKLAVČIČ (ŽRK KRKA), Marjan Valenko (ŽRK Ptuj),
Franci Miklavčič (Ž.U.R.D. Koper), Tina Kravanja (RK LJUBLJANA)
Odsotni: ŠD JADRAN BLUEMARINE HRPELJE – KOZINA
Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Goran Debelak (RZS), Nina Tomić (RZS_disciplinska sodnica),
David Sok (RZS_Komisija za sojenje), Milovan TOMIĆ (ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE), Ivan Hrupič (ŽRK
Ptuj).
DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika 1. seje Združenja 1. A DRL - ženske z dne 21. 6. 2017.
2. Poročila:
- predsednika Združenja,
- komisarja lige,
- Komisija za sojenje - nominiranje sodnikov,
- disciplinske sodnice.
3. Razprava po poročilih.
4. Finančna poročila:
- stroški tekmovanja.
5. Razno.
Sejo je odprl in vodil predsednik Združenja Franci Miklavčič. Pozdravil je prisotne, ugotovil
sklepčnost in prešel na dnevni red.
Ad 1.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. Seje Združenja 1. A DRL – ženske z dne 21. 6. 2017.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 2. in Ad 3.
Predsednik je predstavil svoje poročilo v ustni obliki:
-

Tekmovalna sezona 2017/2018 je ena boljših sezon, izenačene ekipe;
sojenje in disciplina sta bili dobri;
elektronski zapisnik;
snemanje tekem_kje bilo v redu, včasih tehnične težave;
izjave pred in po tekmi_pošiljali le na začetku sezone. To bo potrebno popraviti v naslednji
sezoni;
zahvala RK Krim Mercator za organizacijo Pokala Slovenije – ženske
zahvala ŽRK Z'dežele za organizacijo reprezentančnih tekem (članice).

Komisar lige je predstavil svoje poročilo v ustni obliki. Med drugim je izpostavil:
-

sezona je potekala tekoče, nastale težave reševali sproti.

-

bistveno manj prestavljenih tekem glede na prejšnje sezone;
snemanja tekem_velik korak v pozitivno smer.

David Sok_Komisija za sojenje predstavil svoje poročilo v ustni obliki. Med drugim je izpostavil:
-

ekipe so bile deležna korektnega in fer sojenja;
apelirali so na sodnike, da imajo pošten in korekten odnos do ekip;
v tej ligi niso prejeli primerov za analizo;
cilji so bili delno doseženi;
cilj Komisije je nadgraditi kvaliteto in povečanje baze sodnikov;
vaše pobude pošljite na naslov;
predlog, da se poleg sodniškega para v razporedu tekem vpiše tudi delegat;
obetajo se spremembe o katerih boste pred začetkom sezone obveščeni;
na internetni strani RZS je naložen material_izobraževalni center_informacije:
cilj dvig nivoja progresive;

Razprava:
Generalni sekretar je povedal, da bo na kongresu EHF na Škotskem RZS dala pobudo za spremembo
rokometnih pravil. Na načelni ravni kar nekaj zvez podpira predlog. Tu se bo proces začel, ki bo
verjetno trajal dve leti do sprejema s strani IHF.
Predsednik je menil, da je grobost v ženskem rokometu šibka točka. Narediti bi morali analizo
poškodb, pri tem je predlagal sankcioniranje grobega vedenja s strani sodnikov.
David Sok je menil, da do večine poškodb prihaja brez kontakta_potiskanje v zraku in krilo
(gleženj). Naš cilj je dvig nivoja progresive. Potrebno očistiti rokometno igro grobosti.
Generalni sekretar je dejal, da je vzrok za poškodbe tudi igranje v več selekcijah. Zelo slaba
kondicijska pripravljenost igralk.
Nina Tomić_disciplinska sodnica je prestavila poročilo v pisni in ustni obliki.
-

Dve disciplinski zadevi_ena bolj vidna_nešportno obnašanje trenerja;
Disciplina se v ligi izboljšuje in k temu je potrebno strmeti še naprej.

Marjana Valenka je zanimalo kako visoko bomo postavili merila (disciplinska kazen).
Nina Tomič je odgovorila, da se v RZS vzpostavila določena sodna praksa. Sankcija je v časovna ali
določena po številu tekem. Sankcija o kateri sprašujete je najvišja in primerljiva s sodno prakso, ki
jo uveljavljamo s OA RZS in SO RZS.
Bistvo disciplinskega pravilnika je generalna prevencija_športno obnašanje brez disciplinskih kršitev
in ne le specialna prevencija_sklep.
Predsednik je apeliran na prisotne, da delujejo v smeri umiritve trenerjev in igralk.
SKLEP: Sprejmejo se poročila predsednika, komisarja, Komisije za sojenje in disciplinske sodnice.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 4.
Generalni sekretar je predstavil finančno poročilo. Pri tem je izpostavil glavni problem neplačila
sodniških stroškov, ko se zaključi tekmovanje.

SKLEP: Rok za plačilo sodniških stroškov je 29. 6. 2018.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Sprejme se finančno poročilo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5.
Disciplinska sodnica se je zahvalila prisotnim in pisarni za sodelovanje in povedala, da s to sezono
zaključuje svoje delo.
Seja je bila zaključena ob 18:00.
Zapisala: Agata Ahdali
Predsednik Združenja 1. A DRL - ženske
Franci Miklavčič, l.r.

