Z A P I S N I K

5. seje Zdruţenja rokometnih klubov 1. B MOŠKE ROKOMETNE LIGE, ki je bila torek, 5. 6.

2018 ob 17.45 v sejni sobi RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana.
Prisotni: Aleš Hauptman (RD HERZ ŠMARTNO), Janez Rigler (ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA
PEČJAK), Branko Bulovič (RK Slovenj Gradec 2011), Rok Koprivc (RD RUDAR), Borut Hren
(RD BUTAN PLINI IZOLA), Stanko Tomše (RK BREŢICE), Igor Jakovac (RK ČRNOMELJ), Damjan
Miklavec (RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE – KOZINA), Tomaţ Meglič (ŠD MOKERC – IG), Dejan
Hreščak (RK AJDOVŠČINA)
Odsotni: RD SLOVAN, RK KRŠKO, RK DRAVA PTUJ, RK RADEČE PAPIR NOVA
Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS) Nina Tomić (disciplinska sodnica RZS),
Peter Jenko (ŠD Mokerc – Ig)
DNEVNI RED:
Potrditev liste udeleţencev tekmovanja v 1. B DRL - moški v tekmovalni sezoni
2018/2019.
2. Sprejem tekmovalnega sistema za 2018/2019.
3. Sprejem koledarja za sezono 2018/2019.
4. Sprejem propozicij za sezono 2018/2019.
5. Potrditev stroškov tekmovanja za tekmovalno sezono 2018/2019.
6. Dogovor o ţrebu parov v kasnejšem terminu.
7. Uradna ţoga lige
8. Razno
- internetni prenosi
Sejo je odprl in vodil predsednik Zdruţenja Borut Hren. Pozdravil je prisotne predstavnike
klubov, ugotovil sklepčnost in prešel na dnevni red.
SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red 5. seje Zdruţenja.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 7. Predstavitev uradne ţoge lige.
Predstavitev uradne ţoge Select in dobavitelja Čaplja d.o.o.
- število ţog po dogovoru
- 35% popust na celotno Select ponudbo skozi celotno sezono, 40% na Select smolo
(rokometne ţoge vseh velikosti, mini rokomet, rokometna smola, športna medicina,
ščitniki, stezniki, toplotno perilo, športni pripomočki, ...)

Klubom damo na v izbiro: :
-Ultimate: 85,90€
-Match Soft: 54,90€
-Ultimate Replika: 44,90€
Obveznost klubov do podjetja Čapja d.o.o.
- nakup enako število ţog, kolikor jih dobijo gratis (po maloprodajni ceni).
Postaviti transparenta Select v dvorano.
Aleš Jug je dejal, da so klubi v Ligi NLB z kvaliteto ţoge Select zadovoljni. Select je edino
podjetje v tej branţi, ki dela na razvoju kvalitete ţog.
Po razpravi v kateri so med drugim govorili je bil sprejet:
-

Igranje s smolo_potrebno se je poenotiti;
Domačin mora z upravljavcem dvorane urediti glede uporabe in čiščenja smole;
Smola na vodni osnovi/sprotno čiščenje

SKLEP: Uradna ţoga 1. B DRL – moški je ţoga Select_vrsta ţoge Ultimate Select. Član
Zdruţenja kupi 10 ţogi in 10 ţog prejeme gratis.
Sklep je bil sprejet z večino.
Pisarna tekmovanj bo posredovala kontaktne podatke dobavitelju, ki bo stopil z vsakim
klubom posamezno v kontakt.
Ad 1.
Predsednik je čestital predstavnikoma ŠD Mokerc - Ig in RK Ajdovščina za uvrstitev v 1. B
DRL – moški in prebral predlagane člane za tekmovalno sezono 2018/2019.
SKLEP: Potrdi se lista udeleţencev tekmovanja v 1. B DRL - moški v tekmovalni sezoni
2018/2019:

RD SLOVAN
RD HERZ ŠMARTNO
ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK
RK SLOVENJ GRADEC 2011
RK KRŠKO
RD RUDAR
RD BUTAN PLINI IZOLA

RK DRAVA PTUJ
RK BREŢICE
RK ČRNOMELJ
RK RADEČE PAPIR NOVA
RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE – KOZINA
ŠD MOKERC - IG
RK AJDOVŠČINA
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 2.
Aleš Jug je predlagal način tekmovanje enak lanskemu.
SKLEP: V tekmovalni sezoni 2018/2019 se igra 26. krogov rednega dela (dvokroţni sistem)
brez končnice.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 3.
Po krajši razpravi je bil sprejet
SKLEP: Potrjuje se predlog koledarja za tekmovalno sezono 2018/2019 z naslednjimi
spremembami:
- 1/32 finala PS – moški se igra v sredo 17. 10. 2018;
- 7. krog se prestavi iz 3./4. 11. na 10./11. /11. 2018;
- tekmovanje v jesenskem delu se zaključi s 13. krogom 22./23. 12. 2018;
- 25. krog se prestavi iz 4./5. 5. 2019 na petek, 10. 5. 2019_vikend PS – moški.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 4
Aleš Jug je povedal, da bodo klubi prejeli Propozije 1. B DRL – moški po e-pošti. Pripombe
in predloge k propozicijam klubi posredujejo nazaj do 22. 6. 2018. Prečiščene propozicije
bodo klubi sprejeli na naslednji seji, ki bo v sredo, 5. 9. 2018.
Predlagal je, da se mladinske tekme igrajo v nedeljo po 14 uri in ne prej.
V kratki razpravi so med drugim govorili:
- Predlog, da se kvota mlajših selekcij zmanjša
- Elektronski zapisnik
- Statistika;

-

Omejitev kategorije glede igranja v več starostnih kategorijah pri MDA in MDB ter SDA
in SDB
Turnirsko tekmovanje pri MDA in MDB

Ad 5.
Goran Cvijić je povedal, da članarina Zdruţenja ostane enaka lanski sezoni.
SKLEP: Zdruţenje 1. B DRL – moški je potrdilo članarino v znesku 1.500,00 EUR, ki jo
bodo člani poravnali v treh obrokih:
1. obrok: 3. 12. 2018
2. obrok: 4. 2. 2019
3. obrok: 1. 4. 2019

Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Klubi Zdruţenja do 29. 6. 2018 poravnajo vse sodniške stroške. Klub, ki nima
poravnanih sodniških obveznosti do tega roka ne more prijaviti ekip v tekmovanje za
naslednjo sezono.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Goran Cvijić je med ostalim povedal:
- Sodniški stroški najniţji v primerjavi med ostalimi športnimi panogami, izjema
Nogometna zveza Slovenije;
- Stroški tekmovanj se krijejo tudi iz drugi sredstev zveze;
- Za promocijo RZS glede na druge panoge naredi veliko _Facebook stran RZS je tretja v
Sloveniji in osma v Evropi;
- V Evropi (Francija, Danska, Nemčija) lokalne skupnosti vlagajo v razvoj rokometa;
- RZS je druga po številu registriranih igralcev, takoj za Nogometno zvezo Slovenije; 75
% registrirani igralcev je igralcev iz kolektivnih športnih panog;
- Kolektivni športni so preglasovani s strani individualnih športov;
- Moštveni športi imajo končno priznana dva glasova za glasovanje;
- Kategorizacija moštvenega športa na drţavni ravni vpliva tudi na kategorizacijo tega
športa na občinskem nivoju;
- Kriterij za financiranje ne upošteva razvitosti in razširjenosti panoge;
- Rokomet velja za evropski šport, IHF je začel z popularizacijo rokometa tudi na ostalih
kontinentih.
Ad 6.
Aleš Jug je povedal, da bo ţreb tako kot v lanski sezoni skupaj z ţrebom parov Lige NLB.
Na ţrebu bo predstavitev ekip. Udeleţijo se ga predstavniki klubov. Ţreb bo predvidoma
med 18. in 26. 6. 2018 na sedeţu NLB.
Ad 8.
Internetni prenosi
Branko Bulovič je povedal, da njihov klub RK Slovenj Gradec 2011 ţe nekaj časa predvaja
tekme na internetu. Klub je odprl svoj Youtube kanal, komentarja tekme nimajo,
predvajajo le celotno tekmo.

Aleš Jug je predstavil predlog spletnih prenosov tekme 1. B DRL – moški na Facebook RZS.
Stroški za prenos ene tekme znašajo 460,00 EUR in zajemajo dve kameri (HD slika),
komentatorja in grafiko.
Zapisala: Agata Ahdali
Seja je bila zaključena ob 19.15.

Predsednik Zdruţenja 1. B DRL – moški
Borut Hren, l. r.

