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Zadeva :  POROČILO TEKMOVALNO REGISTRACIJSKE KOMISIJE ZA LETO 2021 

 

Tekmovalno registracijska komisija OZS v sestavi: 

·       Franci Kramar, predsednik 

·       Miloš Grilanc, član, 

·       Aleš Andlovič, član, 

·       Sebastjan Mavrič, član, 

·       Ana Oblak, član, 

je v letu 2021 konstruktivno sodelovala s pisarno OZS, sekretarjem tekmovanj in strokovno komisijo.  

Na rednih sejah (preko spleta) smo se (v glavnem skupaj s strokovno komisijo in sekretarjem 

tekmovanj)  dobivali, ko smo obravnavali spremembo  sistemov tekmovanja v ligah, tekmovalna in 

registracijska pravila ter koledar tekmovanj za sezono 2021/22.  

Zaradi Covida smo morali skupaj s Strokovno komisijo tudi prilagoditi končnico DP ter odpovedati 

Finalni turnir žensk, zaradi reprezentančne akcije. Prav tako se je iz istega razloga odigral le 

enokrožni sistem v drugih ligah, tretje lige pa niso bile zaključene. 

Tik pred letošnjo sezono je bila, na predlog člana predsedstva, na mizi tudi ideja o možnosti igranja 

mladih za tri kategorije, ki pa se bo začela po sklepu predsedstva izvajati takoj po koncu te sezone. 

TRK ta sklep pozdravlja.  

Po nekaj letih usklajevanja potrebnega okoli nastopa ekip v Mevzi se je v letošnji sezoni še enkrat za 

pravilno izkazala odločitev, da za enkrat (dokler se Mevza ne postavi na ustrezno raven) ekipe  

sodelujejo od začetka tudi v domačem prvenstvu. Prav tako smo sprejeli sklep, da morajo tekme 

Mevze, ki štejejo za državno prvenstvo soditi slovenski sodniki. Ta sklep se zaenkrat še ne izvaja.  

Tekom leta smo odgovorili na nekaj vprašanj, prošenj, klubov okoli registracij igralcev in tolmačenju 

pravil ter igranju v višjih ligah. 

Član se je udeležil tudi redne Skupščine OZS, ki pa je bila v zelo neposrečenem času (počitnice). 

Še vedno se nam poraja vprašanje o smiselnosti obstoja dveh komisij (TRK in SS), ki obravnavata 

podobne zadeve, s tem da je nekje v preteklih letih Strokovna komisija pridobila precej bolj 

odločevalno vlogo pri tekmovanjih kot jo je imela v preteklosti, Tekmovalno registracijska komisija, 

pa je postala le neke vrste pritožbeni organ. Vsekakor bo potrebno čim prej doreči točne naloge in 

pristojnosti obeh komisij ali pa združitev komisij. To smo pričakovali že za sezono 2021/22, upajmo 

da se uresniči za naslednjo. 

Športni pozdrav 

        Predsednik TRK OZS 

        Franci Kramar  


