
Sestanek Liga odbora Namiznoteniške zveze Slovenije 

Datum: 7.1.2021

Ura: 20.30

Lokacija: Online, Zoom

Prisotni: Saš Lasan (predsednik LO), Patrik Rosc (podpredsednik LO), Darko Jamšek, Drago 
Torkar, Uroš Slatinšek (člani LO)


Dne 7.1.2021, je preko aplikacije Zoom v celotni zasedbi sestankoval Liga odbor NTZS. Člani Liga 
odbora so sprva podali svoje mnenje glede trenutne splošne krizne situacije v slovenskem športu 
ter predstavili svoja videnja glede morebitnega igranja 1. slovenskih namiznoteniških lig v bližnji 
prihodnosti. Glede na to, da je s strani Vlade RS že nekaj časa pod določenimi pogoji dovoljeno 
tekmovanje samo v najvišjih ligah, se LO glede časovnega pričetka v 2. in 3. SNTL tokrat ni 
opredeljeval.


Člani LO so se strinjali, da je za namizni tenis na splošno, za slovenske klube, predvsem pa za 
slovenske namiznoteniške igralce z motivacijskega vidika nujno potrebno, da se prične bolj 
konkretno razmišljati o izvajanju športnih tekmovanj v novi realnosti, v kateri smo se vsi skupaj 
znašli. Kljub temu so se člani LO strinjali, da je trenutna COVID-19 situacija v Sloveniji še vedno 
zaskrbljajoča. Vsled temu bi bila po mnenju LO v bližnji prihodnosti za igranje 1. SNTL najbolj 
optimalna rešitev izvedba ‘’vikend mehurčkov’’ s predhodnim izvajanjem hitrih testov na 
COVID-19. Ta rešitev bi bila verjetno logistično lažje izvedljiva in predvsem bolj varna za vse 
udeležence posameznega mehurčka. Predlog LO je, da bi v teh vikend mehurčih, kjer bi bilo z 
namenom minimalnega medsebojnega kontakt čim manjše število ljudi, posamezna ekipa 
odigrala vsaj 3 tekme 1. SNTL. Posledično bi na ta način za izvedbo celotnega prvoligaškega 
tekmovanja potrebovali največ 6 takšnih vikendov, za izvedbo npr. samo spomladanskega dela 
prvenstva pa le 3 vikende.


Na tem mestu člani LO naprošajo preostale strokovne organe NTZS, da še sami podajo svoje 
mnenje o tej možnosti izvajanja državnega prvenstva in hkrati dodajo strokovne smernice, v 
kolikšnem času in na kakšen način je izpeljava takšnega projekta izvedljiva.


Člani LO NTZS so soglasno sprejeli sklep, da bi Strokovno trenerski svet NTZS (STS) preučil 
možnost izvajanja in igranja tekmovanja najvišjega državnega nivoja (1. SNTL za moške in 
1. SNTL za ženske) v t.i. zaprtih vikend mehurčih ter podal svoje strokovno videnje tega 
projekta. 

Poleg tega so člani LO naslovili še problem mlajših starostnih kategorij, ki so hkrati tudi del 
ligaškega tekmovanja med člani. Trenutna dejstva in situacija kažejo na to, da bodo vsaj še nekaj 
časa za tekmovalni namizni tenis prikrajšane ekipe in igralci v 2. in 3. SNTL. Člani LO so enotnega 
mnenja, da se v nižjih članskih ligah (2. SNTL in 3. SNTL) kali veliko reprezentantov mlajših 
selekcij, ki imajo po zadnjih odlokih Vlade RS vsaj možnost treniranja v mehurčih.


Člani LO apelirajo na STS NTZS, selektorje mlajših reprezentanc ter Pisarno NTZS, da se 
opredelijo in ob pozitivnem mnenju tudi pripravijo projekt vikend priprav oz. priprav v mehurčih za 
reprezentante v mlajših selekcijah.


Ob koncu člani LO naprošajo Pisarno NTZS, da v sodelovanju z IO NTZS sprosti tekmovalni 
koledar, ki je bil ob razglastitvi epidemije začasno ustavljen. V kolikor bi kot aktivno tekmovanje  
imeli zavedeno vsaj 1. SNTL oz. datumsko določeno posamično Državno prvenstvo za člane, bi s 
tem bila dovoljena športna vadba članicam in članom, ki bi posledično v tekočem letu imeli 
aktivno državno prvenstvo.


Za Liga odbor sestavil:

Patrik Rosc, podpredsednik LO


