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POROČILO ZA SKUPŠČINO 2013 
 
 
Ker tekmovalna sezona še ni končana podajam le poročilo o dejavnostih med zadnjo skupščino in marcem 
2013. 
 
Najprej nekaj statističnih podatkov (število nastopajočih ekip – dopolnjeno za sezono 2012/2013) 
 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
 M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

Pokal 47 60 48 59 49 60 50 55 50 53 45 54 
DOL 38 54 39 56 37 55 38 51 41 49 41 56 
Mladinci/ke 24 33 24 36 26 35 28 38 27 38 26 39 
Kadeti/nje 21 40 24 48 28 41 28 47 29 53 27 45 
Dečki/ce 28 58 31 57 31 57 31 59 31 56 28 57 
Mala 41 70 41 69 38 67 31 60 36 62 32 64 
Mini 24 32 25 42 25 43 25 41 21 41 22 48 
 
 
Sama tekmovanja v vseh kategorijah se počasi bližajo koncu (razen seveda Pokala Slovenije – 
prvaka ACH Volley (m) in Calcit Volleyball (ž) ter tekmovanja mladincev (KEKOOprema Žužemberk) 
in mladink (Nova KBM Branik). 
 
Ker je to druga sezona uporaba elektronskega zapisnika in statističnega programa Data volley v sami 
osnovi ni bilo nobenih težav, razen seveda klubov, ki se še vedno niso organizirali in izobrazili svojih 
statističarjev. Žal nekateri posamezniki še vedno smatrajo, da je to le nepotrebna navlaka in kaprica 
OZS. Z elektronskim zapisnikom praktično ni težav, ker pa v drugi sezoni malce bolj natančno 
gledamo statistiko se ugotavlja cela vrsta pomanjkljivosti pri samem programu (veliko »bugov«), 
klubih (nastopajo novi igralci, ki jih ni v sistemu, ker klubi ne javijo potrebnih podatkov za vpis – 
igralec kasneje ni upoštevan pri statistikah »naj«), kot tudi statistikih (ročno vnašanje igralcev, pisanje 
statistike, ki ni začeta kot »uradna tekma«, …). Po pogovorih z ostalimi statistiki je razveseljivo 
dejstvo, da se je sama kvaliteta statistike pri mnogih posameznikih zelo dvignila, tako da sem 
prepričan, da bomo z dodatnim izobraževanjem zagotovo dvignili tudi nivo statistike na zelo visok 
raven.   
 
Ponovno se je izkazalo, da podatki o terminih reprezentančnih nastopov in priprav pred uradnimi 
nastopi, ki jih potrebujemo pri pripravi koledarja tekmovanj niso dovolj kvalitetno pripravljeni, tako da 
so bile ponovno potrebne prestavitve koledarja tekmovanj med samo sezono. Kljub temu, pa jih je bilo 
letošnjo sezono manj. V članskih tekmovanjih so bile največja težava letošnje sezone prestavitve 
tekem, ki jih je bilo resnično ogromno, še posebej prestavitve »v zadnjem trenutku«, zato sem 
predlagal tudi spremembo pravil, ki bi klube »prisilila«, da vse prestavitve javljajo vsaj teden pred 
tekmo. 
 
V mlajših kategorijah je največja težava tekmovanj izredno natrpan urnik in težave posameznih klubov 
s termini »na splošno« in termini v dvoranah za svoje domače turnirje. Prav tako seveda ni mogoče 
ustreči klubom, ki bi bili prosti za počitnice, vikend pred in vikend po počitnicah, tako je nekaj slabe 
volje tudi zaradi teh terminov.   
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