SKUPNI ZAPISNIK SESTANKOV PRED ZAČETKOM
JESENSKEGA DELA SEZONE 2017/2018 OLMN
V torek 29.8.2017 (člani) ter v sredo 6.9.2017 (veterani) sta potekala sestanka vodij ekip
OLMN na travi v prostorih Rokometnega društva Šmartno 99.
Predlagan in soglasno sprejet je bil (na obeh sestankih) naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Predstavitev poteka sezone 2017/2018 v OLMN
3. Določitev igralnih dnevov ter igrišč v OLMN
4. Razno
Prisotni: Gas Bar ŠD Lik, Jang bojs, ŠD Dole, Yu team, ČDTZ, ŠD Janče Vet., Picerija pr
Buric, ŠD Prežganje, ŠD Sava, KŠD Vel.Štanga, Omahen transport, ND Sokoli, ZL/Carglass
Vet., Saletrans&Timvalores, Liberga, Jang Bojs, Kavarna pri mostu, ŠD Hotič, ŠD Sava Vet.
Odsotni: Sobrače, Kandidati, ŠD Polšnik, FC Janče Utd., ŠD Hotič Vet., ŠD Situla Vače, ŠD
Polšnik Vet., Jesenje, ŠD Janče, Log Utd.,
ad1)
V uvodu je vodja tekmovanja pozdravil prisotne ter predstavil dnevni red. ki je bil soglasno
sprejet.
ad2)
V nadaljevanju je sledil povzetek prejšnje sezone ter predstavitev prihajajoče tekmovalne
sezone 2017/2018 v OLMN Litija na travi, kjer bo nastopalo 30 moštev (22 v dveh članskih in
8 v veteranski kategorij). Sledila je izjava vodje lige, ki je zbranim povedal, da namerava po
končani sezoni prenehati z vodenjem lige ter predati posle nasledniku. v ta namen naj bi tudi
sklical sestanek po končani sezoni.
Vodja je ponovno predstavil nekaj pomembnejših 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.
Sledila je razprava o udeležbi na zaključnem turnirju ter predlogi kako izboljšati oziroma
zagotoviti večjo udeležbo (denarne sankcije, odvzem točk, itd.). Vodja tekmovanja je poudaril,
da je bila za tokratno (ne)udeležbo kriva samovoljna predstavitev organizatorja že
določenega in soglasno sprejetega termina (13., 14., 15.6.2017) zaključnega turnirja na
rezervni datum, teden dni kasneje, čeprav tega lahko določi le vodja tekmovanja (v primeru
izrednih vremenskih razmer).
Ponovno je bila poudarjena je tudi neudeležba na sestankih pred začetkom tekmovanja
OLMN Litija na travi ter s tem v vezi 24. člen Pravilnika, kjer je določeno, da se v primeru
neudeležbe vodje ekipe (oziroma namestnika) na sestanku, ekipi odvzamejo tri točke.
Izpostavljeno je bilo, da se bo v prihodnje to določilo striktno uveljavljalo. Prav tako je bilo
soglasno potrjeno, da se striktno upošteva pravila 3 žog, neudeležbe na tekmi (- 3 točke) z
upoštevanjem razlogov izostanka (dana je možnost vodji, da oceni razloge izostanka ter kljub
drugemu zaostanku omogoči ekipi nadaljevanje sezone).

Sledila je predstavitev korespondenčnega glasovanja o novem igrišču v Sostrem (ekipa
Picerija pr Buric) ter razprava na to temo. Predstavnik ekipe je pojasnil njihovo stališče, da
naj se odločitev o tem prestavi v prihodnost, saj ekipa išče alternativne možnosti.
ad3)
Sprejet je bil predlog, da se petek določi kot igralni dan tudi v obeh članskih ligah z začetkom
ob 18. uri, izjemoma (s soglasjem obeh ekip) tudi prej. Ponovno je bil poudarjen tudi že
sprejet sklep, da je začetek sezone na zadnji vikend pred 1. septembrom, razen ko ta pade na
petek, soboto ali nedeljo.
ad4)
Ponovno so bile izpostavljene nagrade za prve tri ekipe v posameznih tekmovanjih. Vodja
tekmovanja bo pripravil predloge in jih predstavil na sestanku pred spomladanskim delom
sezone.
Sprožena je bila problematika nadomestnih igrišč v primeru obnove lastnih. Načelno je bil
sprejet predlog, da naj bi ekipa, ki prenavlja lastno igrišče, polovico sezone igrala gratis
(brez nadomestila). V primeru podaljševanja gostovanj (kot domačini) je potreben medsebojni
dogovor z ekipo kjer se gostuje (kot domačin) glede odškodnine.
Gostovanja kot domačin. se ne upošteva pri delegiranju v drugem delu sezone.
Priporočeno je tudi bilo, da ima vsaka ekipa, v primeru podobnosti dresov, komplet
»markirk«.
Šmartno pri Litiji, 10.10.2017
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