
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 5. POSVETA KLUBOV ZRKTM (mandatno obdobje 2020-21), 

ki je se je izvedel  

06.05.2021 ob 17.45 uri preko MS Teams 

Prisotni klubi oz. predstavniki: Gregor Šuštaršič - MRK Krka, Goran Debelak - RK Cerklje, Jani 

Klemenčič – RD Urbanscape Loka, Niko Klun – RK Arcont Radgona, Boštjan Bremec – RK Šempeter-

Vrtojba, Uroš Drobnič – RD Rudar, Blaž Sendelbah – RK Celje PL, Jure Kavšek – MRK Ljubljana, Željko 

Čirovič – RD Riko Ribnica, Vladoša Nižetič – RK Piran, Matija – RK Mokerc-Kig, Taja Veber Marton – 

RK Olimpija, Rok Ivančič – RK Celje PL, RK Sevnica, Katja Jamnik, Dejan Tomazini, Aleš. 

Ostali prisotni: Gregor ŠUŠTARŠIČ – predsednik, Goran DEBELJAK – komisar  

Posnetek: https://youtu.be/ZsjBbf1_VrU  

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev predlogov nadaljevanja tekmovanj za SD in MD 
 
Ad 1. 
Komisar lige G. Debelak in predsednik združenja G. Šuštaršič sta predstavila vse predloge, ki jih je 

predsedstvo ZRTKM ponudilo klubom v sprejem. Poudarila sta, da so predlogi po mnenju 

predsedstva izvedljivi, čeprav se zavedajoč, da bodo klubi imeli številne probleme pri zagotavljanju 

števila otrok, izvedbe testiranja in izvedbe tekem. Poudarjeno je bilo, je dolžnost predsedstva 

klubom ponuditi čim boljše tekmovanje, ki bo omogočal klubom doseganje želenega. Kot že 

omenjeno na zapisniku predsedstva je bilo tudi tukaj poudarjeno, da je predsedstvo stremelo k 

izvedbi tekmovanje za doseganje kategorizacije, saj je od letošnje sezone naprej mogoče dobiti 

kategorizacijo od SDB naprej in to za 20 oseb na posamezno ekipo. Kot rokometaši imamo v 

primerjavi z nekaterimi drugimi panogami prednost, ker imamo pri SD dva letnika in ne samo enega 

in s tem imamo dvakrat več kategoriziranih oseb.  

V nadaljevanju se je odprla razprava v kateri je bilo omenjeno: 

- Podpora predlogom, prednosti posameznih predlogov 
- Izvajanje testiranja bo zelo oteženo, saj vsi klubi nimajo enakih pogojev (ni ZD, zasebnikov 

itd.), hkrati pa nekateri starši prepovedujejo testiranje 
- Izvedba tekem v primeru okužb 
- Nekateri so omenili, da se nagibajo k ne turnirski sistem, čeprav je le-ta mogoče težje 

časovno izvedljiv, je pa bolj enostaven za organizacijo (merjene temperature vseh 
udeležencev itd.) 

- Turnirski sistem bi se izvajal kot balonček, torej vsi v dvorani morajo biti testirani 
- Vprašanje glede kvalifikacij za napredovanje v četrtfinale pri SD 

- Način tekmovanje pri MD – turnirji, nekateri za posamezne tekme, prepuščeno klubom, 
sojenje na bo uradno lahko tudi trenerji 

 
Zapisal: Gregor Šuštaršič     

Gregor Šuštaršič l.r. 

         Predsednik ZRKTM 

https://youtu.be/ZsjBbf1_VrU

