Šmartno pri Litiji, 1.09.2020

ZAPISNIK SESTANKA Z VODJI EKIP PRED SEZONO 20/21
Sestanek je potekal v strelskem domu v Šmartnem pri Litiji
Začetek ob 19.00 uri.
Koordinator lige je vse prisotne pozdravil, ter opravičil predsednika zveze društev OLMN-ja
Furman Denisa, ki je zaradi neodložljivih obveznosti odsoten.
Na kratko je bilo predstavljeno, da je 25.8.2020 potekala 1. redna skupščina zveze društev
OLMN, ter da se je zvezi priključilo novo društvo, to je ŠD Yu team. Želja je bila da se še več
društev vključilo v zvezo, vendar prisiliti ne moremo nikogar.
Kot je znano se 1. liga prične že v sredo in četrtek (2. in 3. septembra), 2. liga ter veteranska
liga pa se začneta za vikend (4-6. septembra), ekipa so bile pozvane in opozorjene, da v
kolikor celotno plačilo za tekočo sezono ne bo izvršeno pred tekmami za vikend, bodo
sodniki avtomatsko odpiskali konec tekme, rezultat pa bo 3:0 za ekipo, ki ima poravnane vse
obveznosti.
Novih sodnikov med poletjem nismo pridobili, zato se še enkrat apelira na vse vpleten, da v
kolikor kdo koga pozna ki ga bi to zanimalo/veselilo, naj kontaktira koordinatorja lige (Matjaž
Borišek, 031/300-054 ali preko maila mborisek@gmail.com). V rezervi sicer je nekaj ljudi ki
imajo znanje in licence za sojenje, vendar igrajo v 1. ali veteranski ligi. Uporaba teh sodnikov
bo omejena na res skrajno silo, ko bo potrebno reševati tekmo, da nebi prišlo do prestavitev
tekem, zaradi pomanjkanja sodnikov. Prav tako so bili vodje ekip opozorjeni, da bo v primeru
pomanjkanja sodnikov lahko prišlo do prestavitve tekme za pol ure gor ali dol, od predvidene
ure pričetka tekme. Če bi se s tem rešilo morebitno odpoved kakšne tekme zaradi
pomanjkanja sodnikov.
Izredno pomembna točka je bila zopet urejenost igrišč. Zahteva se popolna urejenost
igrišč, to pomeni da morajo biti igrišča pokošena, narisane vse črte, postavljene kotne
zastavice v višini okoli 150 cm. Potrebno je zagotoviti, da bodo gledalci odmaknjeni od
igrišča, ter da bodo zagotovljene 3 enakovredne žoge (velikost 5, ter pravilno napumpane).
Kar se tiče ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19, je vodenje evidenc ter koliko
gledalcev (če sploh) bodo ekipe spustile na tekmo prepuščeno domačinu na tekmi. Poleg

zapisnikov so ekipe prejele tudi priloge k zapisniku, ki se uporabijo za popis gledalcev in
ostalih prisotnih na tekmi (tekmovalci so vpisani v zapisnik). Ali bodo ekipe to uporabljale ali
ne pa se odločijo ekipe same.
Z novo sezono bomo poskušali zagnati večjo prepoznavnost lige tudi s pomočjo objavljanja
fotografij, videoposnetkov ali člankov, zato ste vse ekipe in vaši člani društev vabljeni, da v
kolikor imate (boste imeli) kakšen material za objavo, da ga posredujete na info@olmn.si
Na koncu so dobili besedo še vodje ekip za morebitne predloge pohvale ali graje.
Postavljeno je bilo vprašanje glede nagrad prvo uvrščenim ekipam, na kar se pojasni da
nagrade dokler ne pridobimo kakšnega sponzorja niso predvidene. Nato se je razvila debata,
da bi vsaj pokali ob koncu leta bili malo večji in lepši, čemur pa se lahko ugodi. Podan je bil
predlog da bi se organiziralo neke vrste pokalno tekmovanje (kdor bi želel sodelovati),
zadeva se bo prediskutirala na seji UO, ter poslala ekipam, da se izjasnijo ali so za ali proti
omenjenemu tekmovanju. Prav tako je ekipo zmotilo, da se veliko njihovih domačih tekem
prestavlja, ker imajo ostale ekipe veliko število aktivnih igralcev na velikem nogometu. Tako
predlaga da se uvede plačevanje prestavitev tekem (kot imajo to urejeno v Zagorski ligi), ali
da se urei prestavljanje tekem tako, da v primeru prestavljanja nadomestni termin določi
domačin tekme. Izražena je bila želja po nekakšnem ocenjevanju sodnikov, kar je ob številu
sodnikov ki jih imamo žal neizvedljivo. Jim je pa bilo pojasnjeno, da lahko morebitne
pripombe/pritožbe pošljejo po mailu, in se jih na sestanku s sodniki pregleda ter predebatira.
Prav tako je nekatere zmotilo, da se nekateri sodniki pogovarjajo z gledalci, namesto da bi
sodili tekmo, tu jim je bilo pojasnjeno, da bomo o tem govorili na sestanku z sodniki, ter se o
tem pogovorili.
Seja zaključena ob 19.45
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