
OTS UUBUAilA

Zapisnik zbora ilanov OTS Liubliana z dne 10.9.2021

Dnevni red:

1. Porodilo predsednika tekmovalne komisije za sezono 2020121'

2. Sezona 2021.122- pogoji za sodelovanje in sprememba propozicij (prijava ekipe)

3. Doloditev viSine kotizacije glede na Stevilo prijavljenih ekip za ligo

4. Razno

po pregledu liste prisotnih je ugotovljeno, da je prisotnih 7 predstavnikov klubov.

Todka 1:
predsednik tekmovalne komisije TomaZ Kernid prisotne seznani, da je bilo v minuli sezoni odigranih le

5 nepopolnih krogov. Liga je bila po 2O.LO.2O2O prekinjena in se nived nadaljevala, zato tudi nismo

klubom zaradunali pladila kotizacije za ligo.

StroIki, ki so nastali, so se pokrili iz sredstev sezone 2019/20 in sicer v vi5ini L28,00 EUR (100,00 EUR

je stroSek najema in urejanja spletne strani OTS Ljubljana - lgor Moj5kerc in 28,00 EUR stro5ek

vodenja lige -TomaZ Kernid).

Stanje sredstev na dan 1,.9.2021je 0,00 EUR.

lzvedlinismo nitiprvenstva OTS za posameznike in posameznice, ker je TK KZS razpisala proste

prijave za drZavno prvenstvo, niti tandem parov, ker pa dr2avnega prvenstva sploh ni bilo.

SKTEP 5T. 1:

Potrdi se poroEilo predsednika TK OTS Ljubljana

Sklep je soglasno sprejet.

Todka 2:

Liga OTS Ljubljana v sezoni 2021-22:
prijavljenih je 10 ekip, ki bodo nastopile po dvokroZnem sistemu. Urnik bo dostavljen klubom do

L7.9.2021..

Glede na trenutne odloke vlade RS je do nadaljnisga dovolieno na tekmah nastopati le igralcem, ki

izpolniuieio poeoi PCT (prebolel, ceplien, testiran).

Za nadzor nad navedenim pogojem bodo klubi prejeli obrazec-SEZNAM UDELEZENCEV

SpORfrueee TEKMOVANJA, na katerega bodo vpisali igralce in sodnike, ter navedli kateri pogoj

posameznik izpolniuje. V zadnji stolpec pa se posameznik tudi podpi5e, da potrjuje totnost

podatkov. S tem tudi prevzame kazensko odgovornost v primeru inipekcijskega pregleda.

predlagamo, da se navedenemu seznamu priloiijo kopije potrdilo izpolnjevanju pogoja

posameznega igralca.
postavo ekipe in seznam udeleiencev Sportnega tekmovanja s prilogami vodja ekipe preda pred

tekmo glavnemu sodniku. Po konEani tekmi sodnik obema predstavnikoma klubov sezname vrne

skupaj s zapisnikom tekme.

Sploine propozicije so enake propozicijam KZS za liga5ka tekmovanja, ki so dostopna na spletni strani

KZS. Dodatno pa se opozori na spremembo propozicij in sicer pri prijaviekip morata oba

predstavnika klubov istoiasno predati postavi sodniku'

Ekipe, ki imajo poleg ekipe v OTS 5e ekipo-e v drZavnih ligah, morajo za vsako ekipo iz drZavne lige

doloditi po 4 igralce, ki ne bodo smeli nastopati v ligi OTS ( Ograjca 4 igralce, Tab.jama 4 igralce, Hidro

4 igralce). Ker Hidro nastopa v ligi OTS z dvema ekipama, doloii 5e dodatne 4 igralce, ki ne bodo igrali

za 3. ekipo.



lzjemoma se dovoli ekipam, ki nimajo zadosti kadra, da za njih igrajo igralcidrugih klubov, vendar

najved 2 na tekmo. Ti igralci ne smejo biti v svojih matidnih klubih standardni igralci ekipe.

lgralec, ki lahko nastopi v ved ekipah lige OTS Ljubljana, lahko v istem krogu (tednu) odigra le 1

tekmo.

SKLEP 5T. 2:

POTRDIJO SE PREDLAGANE PRAVILA ZA SEZONO 2O2Ll22

Sklep je soglasno sprejet.

Todka 3:

Glede na Stevilo prijavljenih ekip za sezono 2021.122 znaia kotiza cija za nastopanje v ligi 70,00 EUR na

ekipo.
Prve tri plasirane ekipe prejmejo pokale, njihovi igralci pa medalje.

SKLEP 5T. 3:

POTRDT SE VlSlNA KOTIZACIJE ZA SEZONO 202t122.

Sklep je soglasno spreiet.

Todka 4:

Pod razno ni bilo predlogov.
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