TEKMOVALNA KOMISIJA

Zapisnik sestanka Tekmovalne komisije, ki je bil v soboto 8 januarja 2022 ob
11 uri na kegljišču v Kamniku.
Prisotni : Franc Gornik – predsednik, Tomaž Kernič in Srečko Fras - člana.

DNEVNI RED :
1. Izpolnjevanje pogojev za preložitev tekem zaradi Covid 19
2. Izračun Kegljač leta 2021
3. Osip ženskih ekip v slovenskih ligah, ter število ekip mlajši selekcij na
državnih prvenstvih.
Ad.1) Tekmovalna komisija je temeljito obravnavala trenutne razmere
zaradi okužb Covid 19, ter na osnovi izkušen v ostalih športih Tekmovalna
komisija predlaga predsedstvu KZS naslednje pogoje za preložitev tekme :
1. Klub lahko zaprosi za preložitev tekme v kolikor ima dva okužena ali
igralca v karanteni, katera sta imela vsaj dva ligaška nastopa v
jesenskem delu lige (lahko tudi dva nastopa manj kot 120 lučajev)
2. Klub mora najkasneje dan pred tekmo do 18 ure poslati predsedniku
Tekmovalne komisije pismena dokazila
3. Klub dokazuje svojo upravičenost za preložitev tekme z pismenim
pozitivnim PCR testom ali odločbo o karanteni
4. Preložena tekma mora biti odigrana najkasneje v 15 dneh (če ni nove
okužbe drugih igralcev)

Ad.2) Tekmovalna komisija je pregledala izračun točk Kegljač leta 2021
za vse kategorije, ter osnutek predlaga predsedstvu v potrditev.

Ad.3) Tekmovalna Komisija KZS je analizirala udeležbo slovenskih
ženskih ekip v ligaškem tekmovanju, ter ugotovila, da je v zadnjih 5 letih
prenehalo tekmovati v ligaškem tekmovanju 16 ženskih ekip. Posledica
prenehanja niso bile finančne težave ampak pomankanje igralk, saj klubi niso
mogli zagotoviti vsaj 8 do 9 igralk, da normalno tekmujejo v ligah. Poleg že
omenjenih 16 ekip je vsaj še pet ekip na podobni poti.
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Še veliko slabše je na področju tekmovanj za kategorije U – 18 in U – 23 v
moški in ženski konkurenci tako ekipno in posamezno, saj na ekipnem delu
nastopi največ 5 do 6 ekip (ali pa še manj), posamezno pa je nastopilo manj
kot 30 nastopajočih. Pred petimi leti je nastopilo dvajset ekip pri mladincih in
skoraj osemdeset posameznikov. Udeležba na ekipnem delu je taka mala, da
državnim prvakom ne pripada kategorizacija Olimpijskega komiteja Slovenije,
saj je pogoj da nastopi najmanj šest ekip v celotnem delu.
Glede na ugotovljena dejstva je TK KZ Slovenije sprejela naslednja sklepa :
Sklep št. 1
Tekmovalna komisija KZ Slovenije bo podala Skupščini Kegljaške zveze
predlog, da v 1 B ligi za ženske nastopajo ekipe z štirimi članicami (tak sistem
imajo v Franciji in Avstriji, pred časom pa tudi na Slovaškem). Omenjeno
določilo bi veljalo poskusno 3 leta, potem pa se naredi analiza primernosti
omenjenega predloga.
Sklep št. 2
Tekmovalna komisija predlaga predsedstvu KZ Slovenije, da na eni od
prihodnjih sej obravnava problematiko tekmovanj v mlajših selekcija, ter da
sprejme ustrezne sklepe za izboljšanje stanja.

Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.
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