
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 4. IZREDNEGA SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je se je izvedel  

18.04.2021 (korespondenčno)  

 

Prisotni člani predsedstva: Gregor Šuštaršič – predsednik, Jernej Rantah – podpredsednik, Borut 

Hren, Jani Klemenčič, Milija Tomšič. 

Odsotni člani predsedstva: Aleš Hauptman, Blaž Cizej, Robert Cvikl, Vili Ban 

Ostali prisotni: Goran Debelak – komisar TM 

 

Dnevni red: 

1 . Analiza mnenj posveta ter priprava predloga za izvedbo kadetskega tekmovanja za dekleta. 

Ad1.  

Na posvetu ženskih klubov dne, 17.04.2021, je bilo podano mnenje nekaterih klubov, da je število 

predlaganih terminov pri ženskem kadetskem tekmovanju preveliko, zato so predlagali, da se 

pripravi alternativni predlog.   

Na današnjem posvetu je predsedstvo ZRKTM pripravilo alternativni predlog tekmovanja pri 

kadetinjah. Odločili smo se, da klubom pri obeh kadetskih ligah ponudimo dva predloga, odločitev 

pa prepustimo klub.  

Ponovno vas obveščamo, da bomo v najkrajšem času pripravili predlog za uvedbo kvalifikacij pri 

kadetski ligi za sezono 2021/22, saj od nas to zahteva sklep našega predsedstva ter sklep Združenja 

ženskih klubov. Predlog bo podoben moškemu, s spremembo števila ekip in tekem ter morebitnega 

točkovanja. Trenutno predlog še ni pripravljen, saj si najprej želimo, da začnemo s tekmovanjem, 

saj želimo rešiti tekočo sezono.  

V nadaljevanju vam predstavljamo predloge za žensko kadetsko ligo. 

  



  

    
  

 
 

ŽENSKA 1. KADETSKA LIGA: 

Odigrani so trije ne popolni krogi (največ zaostalih tekem: Krim 3; Krka, Piran, Metlika, Sava 2 tekmi) 

::: Predlog 1 ::: 

Odigra se zaostale tekme in tekme od 4. kroga do vključno 12 kroga (več kot 51% tekem) – 9 

terminov: 

24./25.4. 4. krog rednega dela 

8./9.5. 5. krog rednega dela – akcija REP (igra se lahko v sredo) 

15./16.5. 6. krog rednega dela 

22./23.5. 7. krog rednega dela 

29./30.5. 8. krog rednega dela 

2.6. sreda 9. krog rednega dela 

5./6.6. 10. krog rednega dela – DP rokomet na mivki 

12./13.6. 11. krog rednega dela – akcija REP (igra se lahko v sredo) 

19./20.6. 12. krog rednega dela * 

*Možnosti za izvedbo 12. kroga: 

a) naj bo enak 1. krogu 

b) se določi udeležence z žrebom 

c) 12. krog tekmovanja se določi glede na razvrstitev 11. kroga po naslednjem načelu: 

- 01. uvrščena ekipa po 11 krogu : 02. uvrščena ekipa po 11. krogu 
- 03. uvrščena ekipa po 11 krogu : 04. uvrščena ekipa po 11. krogu 
- 05. ekipa : 06. ekipa 
- 07. ekipa : 08. ekipa 
- 09. ekipa : 10. ekipa 

- 11. ekipa : 12. ekipa 
 

Domača ekipa je ekipa, ki je v prvi medsebojni tekmi bila v gosteh. Državni prvak se določi glede na 

vrstni red po odigranem rednega delu - do vključno 12. kroga. 

  



  

    
  

 
 

::: Predlog 2 ::: 

Odigrane tekme do sedaj (10): 

1. ŽRK Z`DEŽELE : RK SAVA KRANJ 37 : 18 

2. RK METLIKA : Ž.U.R.D. KOPER 25 : 43 

3. RK ZELENE DOLINE ŽALEC : ŽRK BRANIK MARIBOR 33 : 33 

4. ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : ŽRK BRANIK MARIBOR 38 : 34 

5. Ž.U.R.D. KOPER : RK ZELENE DOLINE ŽALEC 40 :32 

6. RK PIRAN : ŽRK Z`DEŽELE 24 : 35 

7. RK OLIMPIJA : RŽK ZAGORJE 34 : 31 

8. ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : RŽK ZAGORJE 31: 30 

9. ŽRK Z`DEŽELE : RK OLIMPIJA 34 : 31 

10. RK ZELENE DOLINE ŽALEC : ŽRK KRKA NOVO MESTO 33 : 29 

POLFINALNI DEL 

Ekipe smo razdelili v dve skupini, razdelitev smo naredili izključno na podlagi že odigranih tekem, 

da bi bil prenos le teh rezultatov maksimalen. Tekme ki so pobarvane z rumeno (3 tekme) se 

prenašajo v  skupino A. Tekme ki so pobarvane z modro (5) se prenašajo v  skupino B. Tekmi ki 

sta pobarvani z rdečo (2) v tem delu prenos ni možno in se bo naredil v finalnem delu v kolikor 

bosta ti dve ekipi  v isti skupini. 

 

Ekipe bi morale od 21.4. – do vključno srede 12.5.2021 odigrati toliko tekem, kolikor jim piše v 

sredinski koloni (oranžna). Primer: Žrk Z`Dežele 1 tekmo, RK Sava Kranj 2 tekmi, RK Olimpija 2 

tekmi….. (seznam tekem bo pripravila RZS). Možno je odigrati tudi druge tekme v naprej. 

V obzir je potrebno vzeti reprezentančno akcijo od 6. – 9.5. 

od 21.4. 
do 12.5. 

zaostale tekme polfinalne 
skupine 

 
15./16.5. 4. krog polfinalnega skupine  

22./23.5. 5. krog polfinalnega skupine  

 

 

 

2 1 3 2 1 3

1 2 4 2 1 3

1 2 4 2 1 3

1 2 4 1 2 4

1 2 4 2 1 3

0 3 5 1 2 4

Ž.U.R.D. KOPER RK OLIMPIJA 

RK PIRAN RŽK ZAGORJE

RK KRIM MERCATOR ŽRK KRKA NOVO MESTO

ŽRK Z`DEŽELE RK ZELENE DOLINE ŽALEC

RK SAVA KRANJ ŽRK BRANIK MARIBOR

RK METLIKA ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA

Polfinalna skupina A
Odigrati 

do 12.5.
Še odigrati v 

polfinalu skupaj
Polfinalna skupina B

Odigrane 

tekem
Še odigrati v 

polfinalu skupaj

Odigrane 

tekem

Odigrati 

do 12.5.



  

    
  

 
 

FINALNI DEL 

V finalni del se uvrstijo po tri ekipe iz vsake polfinalne skupine in se odigra po enokrožnem sistemu 

z ekipami, s katerimi v polfinalni skupini niso igrali, prenesejo se medsebojni rezultati polfinalnih 

skupin. 

- Finalni del: še največ trije krogi, v kolikor pridejo v isto skupino: 

-  Ž.U.R.D. KOPER in RK ZELENE DOLINE ŽALEC(bi se naredil prenos z jesenskega dela) 

- ŽRK Z`DEŽELE in RK OLIMPIJA (bi se naredil prenos z jesenskega dela 

 

Finalna skupina 1.-6. Finalna skupina 7.-12. 

 

1. uvrščena ekipa POLFINALA A 4. uvrščena ekipa POLFINALA A  

2. uvrščena ekipa POLFINALA A 5. uvrščena ekipa POLFINALA A  

3. uvrščena ekipa POLFINALA A 6. uvrščena ekipa POLFINALA A  

1. uvrščena ekipa POLFINALA B 4. uvrščena ekipa POLFINALA B  

2. uvrščena ekipa POLFINALA B 5. uvrščena ekipa POLFINALA B  

3. uvrščena ekipa POLFINALA B 6. uvrščena ekipa POLFINALA B  

 

29./30.5. 1. krog finalni del 

5./6.6. 2. krog finalni del 

19./20.6. 3. krog finalni del 

 

  



  

    
  

 
 

ŽENSKA 2. KADETSKA LIGA: 

Odigrani so trije ne popolni krogi (največ zaostalih tekem: Gorišnica in Litija 2 tekmi) 

 

::: Predlog 1 ::: 

Odigra se zaostale tekme in tekme od 4. kroga do vključno 8 kroga (več kot 51% tekem): 

24./25.4. 4. krog rednega dela 

8./9.5. 5. krog rednega dela 

15./16.5. 6. krog rednega dela 

22./23.5. 7. krog rednega dela 

29./30.5. 8. krog rednega dela 

 

::: Predlog 2 ::: 

Ekipe v prvem delu odigrajo po enokrožnem sistemu, še 4 krogi + zaostale tekme:  

24./25.4. 4. krog rednega dela 

8./9.5. 5. krog rednega dela 

15./16.5. 6. krog rednega dela 

22./23.5. 7. krog rednega dela 

 

FINALNI DEL: 

 Ekipe bi razdelili v 2 skupini, kamor prenesejo vse točke, ter odigrajo še povratne tekme 

(potrebujemo 3 termine): 

Finalna skupina A Finalna skupina B 

 

1. uvrščena ekipa po prvem delu 5. uvrščena ekipa po prvem delu  

2. uvrščena ekipa po prvem delu 6. uvrščena ekipa po prvem delu  

3. uvrščena ekipa po prvem delu 7. uvrščena ekipa po prvem delu  

4. uvrščena ekipa po prvem delu 8. uvrščena ekipa po prvem delu  

 

29./30.5. 1. krog 

5./6.6. 2. krog – DP rokomet na mivki 

12./13.6. 3. krog 

 

  



  

    
  

 
 

ŽENSKA 2. MLADINSKA LIGA: 

Trenutno je odigrana samo en tekma. 

::: Predlog ::: 

Odigra se več kot 51 % tekmovanja, torej 6. krogov. 

24./25.4. 1. krog rednega dela 

8./9.5. 2. krog rednega dela 

15./16.5. 3. krog rednega dela 

22./23.5. 4. krog rednega dela 

29./30.5. 5. krog rednega dela 

5./6.6. 6. krog rednega dela  – DP rokomet na mivki 

 

 

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič 

         Gregor Šuštaršič l.r. 

         Predsednik ZRKTM 


