ZAPISNIK 3. seje SS OZS
26.02.2018 v Šempetru

Prisotni: Jaroš Štekl, Samo Miklavc, Gregor Hribar, Damjan Marinko, Damir Ocepek, Boris
Klokočovnik
Dnevni red :
1. Priprava predloga o spremembi pravil za sezono 2018/19.
2. Pregled in ocena reprezentančnih akcij do sedaj, ter plani za naprej (reprezentančne

akcije, strokovni štabi,…)
3. Razno

AD1) Člani SS OZS so obravnavali predloge sprememb pravil za sezono 2018/2019 in sprejeli
svoje stališča v naslednjih predlogih:
1.B DOL
Glede na to, da je SS OZS soglašal z ustanovitvijo 1.B DOL za ženske, bi radi izrazili tudi
naše mnenje okrog nekaterih podrobnosti, ki se tičejo te lige. SS OZS je predlagal, da se
združi boljše ekipe iz 2. DOL ženske vzhod in zahod z namenom zagotavljanja večje kvalitete
tekem in posledično boljšega razvoja odbojke na višji ravni. S tem so vsi klubi, ki so se
potegovali za to ligo soglašali. Naj samo spomnim, to so še vedno drugo ligaške ekipe, samo
ime lige je 1.B DOL. V ime 1.B DOL smo privolili, zaradi tega, ker bi s tem lahko pomagali
nekaterim klubom do malo višjih financiranj s strani občin. Govorimo pa o nekaterih in ne
vseh. Ampak bistvo tega pa je, da bi bilo dobro razmisliti ali je potrebno še dodatno finančno
obremeniti te klube, glede na to, da so to drugo ligaške ekipe. Klubi bodo imeli nekaj več
potnih stroškov kot do sedaj, saj bodo nastopali po vsej Sloveniji. Glede sodniških stroškov
menimo, da naj ostanejo enaki kot v 2. DOL. Naša želja pa je, da bi se v 1.B DOL uvedel
elektronski zapisnik in bi se lahko rezultati tekem spremljali v živo, tako kot na tekmah 1.
DOL. Kar se tiče samega sistema tekmovanja pa prepuščamo tekmovalni komisiji.
TABLICE ZA MENJAVO IGRALCA
Pri nas se je kot dobro izkazalo v mlajših kategorijah, da brez tablic za menjavo igralcev stvar
odlično deluje. Če igraš na EP ali SP tudi ni klasičnih tablic, ampak menjave opravljaš preko
računalniške tablice. Zaradi tega predlagamo, da se klasične tablice za menjave ukinejo na
vseh nivojih tekmovanja in se menjave igralcev vršijo brez klasičnih in elektronskih tablic.
UKINITEV TEHNIČNIH ODMOROV
MINI ODBOJKA ZDRUŽITEV DEČKOV IN DEKLIC

PO KONCU TEKMOVANJA V MALI ODBOJKI ŠE POKALNO TEKMOVANJE 6:6
S SISTEMOM IGRE 6:0
AD2)Pregled in ocena reprezentančnih akcij do sedaj, ter plani za naprej (reprezentančne akcije,
strokovni štabi,…)
Člani strokovnega sveta so enotnega mnenja, da so bile vse reprezentančne selekcije v pretekli
sezoni uspešne, saj smo s člansko žensko ekipo U 23 osvojili 2. mesto na svetovnem prvenstvu,
kadetinje so osvojile 5. mesto na EP 2017 in se uvrstile na SP v Argentini, kadetinje so se v
Januarju 2018 uvrstile na EP v Bolgariji in tam osvojile 8. mesto. Kadetom na žalost v močni
skupini z Rusijo in Poljsko to ni uspelo. Prav tako je bila zelo uspešna članska moška
reprezentanca, ki je osvojila 1. mesto v 2 svetovni ligi in nato še 8. mesto na EP 2017 na
Poljskem.
Za leto 2018 in 2019 se je potrebno pripraviti na kvalifikacije za EP dečkov U -17 in deklic U
-16, ki bodo na 1 stopnji v okviru MEVZA-a tekmovanja (decembra 2018) in nato še drugi krog
v Aprilu 2019 in finalni turnir Julija 2019. Prioriteta je , da se preko razpisa določi trenerje za
obe omenjeni selekciji.
Člani SS OZS so enotnega mnenja , da mora štab mlajših reprezentanc poleg vodje delegacije,
trenerja in pomočnika imeti tudi fizioterapevta in po potrebi kondicijskega trenerja.
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