ZAPISNIK SESTANKA PRED ZAČETKOM SEZONE 2016/2017 V
OLMN
V sredo 24.8.2016 je potekal sestanek vodij ekip OLMN na travi v prostorih Rokometnega
društva Šmartno 99.
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Predstavitev sezone 2016/17 v OLMN
3. Določitev začetka sezone igranja v OLMN
4. Razno
Prisotni: Sobrače, Gas Bar ŠD Lik, Jang bojs, ŠD Dole, Yu team, Kandidati, ČDTZ, ŠD
Janče Vet., Zalog, ŠD Janče, ŠD Prežganje, ŠD Sava, ŠD Sava Vet., KŠD Vel.Štanga,
Omahen transport, ND Sokoli, Log Utd., ZL/Carglass Vet., Frape bar& Saletrans, Jang Bojs,
Kavarna pri mostu, ŠD Situla Vače, ŠD Hotič, ŠD Polšnik Vet.:
Odsotni: ŠD Polšnik, FC Janče Utd., NK Dolina, Liberga, Jesenje, ŠD Hotič Vet., ŠD
Prežganje Vet..
ad1)
V uvodu je vodja tekmovanja g. Matjaž Aškerc pozdravil prisotne ter opisal potek prejšnje
sezone ter zaključnega turnirja.
ad2)
V prihajajoči tekmovalni sezoni 2016/2017 bo v OLMN Litija na travi nastopalo 30 moštev
(22 v dveh članskih in 8 v veteranski kategorij).
Vodja je v predstavitvi ponovil nekaj pravil, katere je potrebno upoštevati za registracijo
igralcev (minimalna starost 16 let), prestavitve tekem (ena med sezono z obrazcem, tri pred
sezono, vendar največ dve v polsezoni), pripravo igrišča, ob igranju več ekip na istem igrišču
(igralni dan lahko določi vodja lige),komuniciranjem z vodjo lige (dogovor zgolj med vodjo
lige in vodjo ekipe), itd.
Posebej je bilo govora o neudeležbi na sestanku pred začetkom tekmovanja OLMN Litija na
travi. Poudarjeno je bilo, da je v 24. členu Pravilnika določeno, da se v primeru neudeležbe
vodje ekipe(oziroma namestnika) na sestanku, ekipi odvzamejo tri točke ter, da se bo v
prihodnje to določilo striktno uveljavljalo.
ad3)
Pri tej točki dnevnega reda je potekala razprava o začetku sezone. S strani vodje je bil
podan predlog, da je začetek sezone na zadnji vikend pred 1. septembrom, razen ko ta pade
na petek, soboto ali nedeljo. O predlogu se bo glasovalo na spomladanskem sestanku.
ad4)
Pod točko razno pa je bil, s strani predstavnika ekipe ČDTZ podan predlog o znižanju
starostne meje za sodelovanje v veteranski ligi na 35+.
Po pogovoru z administratorjem lige, ki je sledil sestanku, je bilo izpostavljeno, da je vsa
administracija (registracija igralcev, razpored tekmovanja ter zapisniki) pripravljena in, da o
morebitni znižani starostni meji lahko govorimo šele pred začetkom spomladanskega dela
tekmovanja.
Čeprav se tudi tu pojavlja vprašanje ali je dovoljeno spreminjati pogoje sodelovanja v ligi, če
so ekipe plačale startnino ob znanih in veljavnih pogojih.

Podan je bil tudi predlog (Jože Poglajen, Kandidati), da se do spomladi razmisli o igralnem
času v veteranski ligi (2 x 20 min, 2 x 25 min, …..).
O obeh predlogih se bomo pogovarjali na sestanku pred spomladanskim delom tekmovanja.
Izpostavljene so bile zopet nagrade za prve tri ekipe v posameznih tekmovanjih.
Vodja tekmovanja g. Matjaž Aškerc bo pripravil predloge in jih predstavil na sestanku pred
spomladanskim delom sezone.
Šmartno pri Litiji, 10.9.2016
Zapisal:
Matjaž Aškerc

