NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Tehnična komisija
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
Datum: 10. avgust 2010

ZAPISNIK
25. seje Tehnične komisije NTZS
ki je bila 9. avgusta 2010 ob 17. uri v Ljubljani, v pisarni NTZS, Celovška c. 25.

Prisotni: Janez Stibrič, Samo Bezjak, Aleš Šuštaršič
Opravičili: Milana Krmelj, Miro Leskovec, Igor Petrovčič, Janez Bončina
Sprejet je bil naslednji
Dnevni red:
1. Obravnava sprememb pravilnikov
2. Razno
Sejo je vodil predsednik Tehnične komisije NTZS Janez Stibrič.

Add 1
Predsedujoči je prisotne seznanil z nujnostjo sprememb Pravilnika o sistemu tekmovanj ter
Pravilnika o organizaciji tekmovanj. Prisotni so nato podrobno (od člena do člena – v
povezavi s sprejeto Strategijo ter spremembami tekmovalnega sistema) pregledali oba
pravilnika ter pripravili predlog sprememb. Nedorečene zadeve, ki jih morajo doreči bodisi
Strokovni svet bodisi IO NTZS, se pošlje z dopisom obema organoma. Po daljši razpravi sta
bila sprejeta
SKLEP št. 1
Pripravi se dopis IO NTZS ter Strokovnemu svetu NTZS, v katerem se ju opozori na
nekatere nedorečene zadeve, ki izhajajo iz operacionalizacije Strategije razvoja
namiznega tenisa ter sprememb tekmovalnega sistema NTZS (proporc delitve
nagradnega sklada za Tour in Masters tekmovanja, podrobnejši vsebinski opis igranja
Masters turnirja, število članskih TOP tekmovanj, tekmovanja U-21), s prošnjo, da se
sporne zadeve čim hitreje obravnavajo in se bo lahko za oba pravilnika pripravil
čistopis za obravnavo in sprejem.

SKLEP št. 2
Janez Stibrič v oba obravnavana pravilnika vnese pripombe z razprave na seji TK in jih
pošlje članom TK v dokončen pregled, nato se počaka še na odločitve glede nedorečenih
zadev s strani IO NTZS in Strokovnega sveta NTZS iz prejšnjega sklepa ter se vse to
vnese v čistopis ter pošlje v sprejem IO NTZS.

Add 2
Prisotni so opozorili na težave pri sprejemu koledarja tekmovanj za sezono 2010/11, saj je s
strani drugih organov še vedno nekaj nedorečenih zadev, ki bistveno vplivajo na samo
pripravo koledarja tekmovanj. TK si bo prizadevala, da se koledar čim prej pripravi, od IO
NTZS pa je odvisno, kdaj bo koledar tekmovanj dokončno sprejet. Člani TK za naslednjo in
bodoče sezone žele, da se vse zadeve glede koledarja dorečejo že prej, da bo TK lahko
nemoteno in pravočasno pripravila koledar tekmovanj najkasneje do sredine junija, tako, kot
je bilo to pri koledarju za sezono 2009/10.

Dnevni red je bil izčrpan, seje je bila zaključena ob 20.30 uri.

Predsednik TK NTZS:
Janez Stibrič, l.r.

