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1000 LJUBLJANA
STROKOVI SVET

Zapisnik

9. SEJE STOKOVNEGA SVETA NTZS
Z dne 27.05.2011 0b 10 uri v Športni dvorani Logatec

Prisotni člani SS NTZS: Zdenko Švab, Mirko Unger, Uroš Slatinšek in Janez Bončina
Upravičeno odsotni: Polona Čehovin Sušin, Miroslav Tokič in Damijan Lazar
Selektorji: Vesna Ojstršek Drnovšek, Bojan Rak, Darijan Vizjak

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Določitev in potrditev moških mladinskih in kadetskih reprezentanc za EP
3. Koledar za sezono 2011/12
4. Tekoče zadeve
Predlagani dnevni red je sprejet.

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. Seje SS.
Selektorji trdijo, da je zelo teţko narediti okvirni program nastopov reprezentanc,od 1.1.2012
– 30.7.2012, zato, ker še nista izdelana koledarja ITTF in ETTU.
Zapisnik 8. Seje SS je sprejet.
2. Določitev in potrditev mladinskih in kadetskih reprezentanc za EP v Kazanu.
Bojan Rak : predstavi analizo rezultatov posameznih mladincev in kadetov v tej sezoni na
domačih tekmovanjih in smatra, da so kadeti tudi na mladinskih tekmovanjih dosegali boljše
rezultate od mladincev.
Darijan Vizjak : na MP je bil v tej sezoni mladinci niso konkurenčni ekipam, ki kotirajo od 1.
– 25. Mesta v Evropi. Pri kadetih, so trije igralci na MP konkurenčni, lahko pa naredijo dober
rezultat tudi ostali kadeti do 6. mesta na jakostni lestvici NTZS.
Mirko Unger: Pohvalno oceni analizo Bojana Raka in predlaga, da na EP nastopijo 4
mladinci in 4 kadeti, s tem, da Tom Šfiligoj ekipno igra za mladince, posamezno za kadete.
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Sklep AD2: Strokovni svet je predlagal in tudi potrdil imena igralcev in igralk, ki bodo
nastopili na mladinskem in kadetskem EP v Kazanu 2011.
Mladinci:
Peršolja Ludvik, Tilen Novak, Ervin Ţelezen, Deni Koţul in Tom Šfiligoj(
samo ekipno).
Mladinke:

Nina Zupančič, Alex Galič, Katja Gutnik in Tjaša Zaloţnik.

Kadeti :

Patrik Sukič, Mario Kolbl, Darko Jorgič in Tom Šfiligoj ( posamezno ).

Kadetinje:

Nika Veronik, Zala Veronik in Tamara Pavčnik.

Mladinci dvojice:

Peršolja – Koţul,

Novak – Ţelezen

Mladinke dvojice:

Zupančič – Galič,

Gutnik – Zaloţnik

Kadeti dvojice:

Sukič – Kolbl,

Šfiligoj - Jorgič

Kadetinje dvojice:

Veronik – Veronik,

Pavčnik – X

Mladinci mešane dvojice : Peršolja – Zupančič
Novak - Gutnik
Ţelezen – Galič
Koţul – Zaloţnik
Kadeti mešane dvojice :

Šfiligoj – Zala Veronik
Kolbl - Nika Veronik
Jorgič – Pavčnik
Sukič – X
V primreu, da Sukič ne dobi s poizvedbo soigralke, potem bo mešani par Sukič –
Pavčnik in ostane Jorgič na X.
Selektorji in trenerji: Ţensko mladinsko in kadetsko reprezentanco bo vodil Darijan
Vizjak, za trenerja je v pogovorih s Špelo Burger in Davidom Orešnikom.
Moško mladinsko in kadetsko reprezentanco bo vodil Jože Mikelen. Pri mladincih in kadetih
se ne da dobiti trenerja in predlagamo, da se opravi pogovor s Šarlahom, če je pripravljen
sprejeti mesto trenerja za čas priprav in evropskega prvenstva v Kazanu.

3. Tekmovalni koledar:
Ker je bila udeleţba najboljših članov in članic na letošnjih TOP – 12 turnirjih precej slaba in
tudi zaradi tega, ker predstavljajo dvodnevni turnirji tudi veliko finančno obremenitev za
same klube je SS sprejel naslednji sklep:
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Sklep AD3:
Članski TOP turnirji naj se igrajo v treh jakostnih skupinah po osem igralcev- k in se
odigra v enem dnevu.
Glede na to, da koledarja ITTF in ETTU še nista obljavljena in selektorji v kratkem času ne
morajo, podati vsaj okvirni program mednarodnih nastopov reprezentanc, se predlaga
Tehnični komisiji okvirni vrstni red tekmovanj v sezoni 2011/12.
Sklep AD3 – 1
- Članske lige naj bodo strnjene, prvi del od oktobra – decembra in drugi od januarja –
konca aprila in se igra po enakem sistemu, kot v tej sezoni.
- TOUR turnirji: 1. Pred začetkom SNTL
2. Na sredini jesenskega dela SNTL
3. Pred začetkom spomladanskega dela SNTL
4. V mesecu maju 2012
- TOP – turnirji: 1. Po jesenskem delu lige
2. Konec marca po državnem članskem prvenstvu ( vsaj mesec dni
pred prijavo igralcev in igralk na Svetovno ali Evropsko prvenstvo )
Na 20. Drţavnem prvenstvu za mlajše kadete in kadetinje sta odigrala najboljši mlajši kadet
11 tekem, kadetinja pa 10 tekem v enem dnevu.
Sklep AD3-2:
- Državno prvenstvo za mlajše kadete in kadetinje posamezno ter dvojice naj se igra dan
in pol.
- Kadetska in mladinska tekmovanja ostanejo enaka kot do sedaj.
4. Tekoče zadeve:
Zaradi različnih definicij v posameznih členih je potrebno uskladiti Pravilnik o sistemu
tekmovanj. V členih, ki govorijo o TOUR turnirjih , Master turnirju in točkovanju
Masters turnirja.
Predloge za uskladitev Pravilnika o sistemu tekmovanj bo predložil g. Darijan Vizjak.

Zanje sezone je bilo opaziti na Tour in odprtih turnirjih, da igralci in igralke, ko si ogledajo
ţreb posameznega turnirja skalkulirajo, kako bodo igrali v skupini, da se v nadaljevanju
izognejo v nadaljevanju nadsprotiniku, ki jim ne odgovarja in je SS sprejel sklep o načinu
ţreba finalne skupine.
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Sklep AD4:
Pri žrebu finalne skupine za vse Odprte turnirje in TOUR turnirje naj se izvede žreb na
samem tekmovanju in velja za vse kategorije:
1. in 2. noosilec se postavljata na mesti 1 in 2
Ostali 1. in 2. zmagovalci skupin se žrebajo:
3. in 4.
5. – 8.
9. – 16.
17. – 32.
33. – 64.

nosilec
nosilec
nosilec
nosilec
nosilec

na mesta 3 in 4
na mesta 5 – 8
na mesta 9 – 16
na mesta 17 – 32
na mesta 33 – 64

S tem, da se 1. in 2. iz iste predtekmovalne skupine ne smeta srečati v 1. kolu finalne
skupine. Za igralce iz istega kluba ne velja, da se srečata v 1. kolu finalne skupine.

Logatec: 27.05.2011

Zapisal: Janez Bončina
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