ZAPISNIK
seje Strokovnega sveta PZS dne 25.5.2022 v pisarni PZS Ljubljana

Prisotni člani SS
Podržavnik Gorazd, Lipovž Matic, Poljak Aleš, Koren Miha in dr. Silvester Lipošek
Ostali prisotni: Maja Virant, Gorazd Virant
Odsoten: Bačelič Tadej, Berdajs Luka, Sparavec Metka, Robnik Miha, Matija Medvešek, dr. Kapus
Jernej

Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Problemi z vnašanjem podatkov – platforma SPORT360 in CRP
Koledar tekmovanja za naslednjo sezono
Predlog sprememb Propozicij za naslednjo sezono
Organizacija DP
Razno

Ad1: Problemi z vnašanjem podatkov – platforma SPORT360 in CRP
Seznanimo se z dejstvom, da obstaja veliko napak pri vnašanju podatkov plavalcev s strani klubov.
Po daljši debati sprejmemo:
Sklep1: Darjan Petrič, Poljak Aleš in Maja Virant se sestanejo in dodelajo program za vnos in
spremljanje podatkov do te mere, da bodo uporabni za dokončno obdelavo.
Klubi morajo napake v svojih bazah popraviti. O tem so bili s strani PZS že obveščeni.
Ad2: Koledar tekmovanja za naslednjo sezono
Koledar do decembra 2022 je že oblikovan. Že v preteklosti smo ugotavljali, da zamujamo z
oblikovanjem koledarja za naslednjo sezono. Zato smo na današnji seji že sprejeli naslednje
predloge:
Zimska sezona 2022/23

20. – 23. 12. 2022 ------------- Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije
27. – 29. 01. 2023 ------------- Zimsko Moštveno in posamično DP dečki/deklice
18. – 19. 03. 2023 --------------- Zimsko Moštveno in posamično DP za ml.dečke/ml.deklice

Letna sezona
18.- 19. 02. 2023 ------------------- Open Slovenija 2023 (Koper)
15. – 16. 07. 2023 ----------------- Letno Moštveno in posamično DP za ml.dečke/ml.deklice
21. – 23. 07. 2023 ----------------- Letno Moštveno in posamično DP dečki/deklice
03. – 06. 08. 2023 ----------------- Odprto združeno prvenstvo Slovenije 2023
Datumi so postavljeni na osnovi drugih velikih tekmovanj, novega termina zimskih počitnic ter
organizacije EYOF-a v Mariboru. SS PZS bo o predlogu koledarja ponovno razpravljal na
tekmovanju v Kranju 4. – 5. 06. 2022. Dogovorimo se, da se na Google Drive pripravi tabela za
vnos tekmovanj s strani klubov. Ob tem se sprejme sklep:
Sklep2: Klube se pozove, da do 25.06.2022 v tabelo vpišejo datume svojih mitingov, ki jih bo SS
PZS obravnaval na seji, ki bo sklicana po tem datumu.

Ad3: Predlog sprememb Propozicij za naslednjo sezono
Zaradi »normalizacije« pogojev treningov in tekmovanj smo sprejeli predloge nekaterih
sprememb Propozicij:
Predlog za spremembo Propozicij v naslednji sezoni:
-

(predlog za DP za mlajše dečke in deklice za v bodoče in sicer glede na omejeno število
nastopajočih na klub na disciplino (8). Ker nekateri klubi hitro zapolnijo število nastopajočih 8 na
disciplino, bi bilo smiselno dodati, da se v primeru bolezni lahko nadomesti plavalca-plavalko z
drugim plavalcem ali plavalko, ki še nimata izkoriščene kvote 6 štartov na DP. S tem bi omogočili
tudi tistim, ki smo jih morali umakniti zaradi kvote dodaten štart.
Sklep3: Omejitev števila nastopajočih v kategoriji ml.dečkov/ml.deklic na osem se ukine, saj
imamo kriterij za nastop na DP norme.

Pravico nastopa na del: 2 individualna nastopa ter štafeti
Predlog:
-

glede na spremenjeno izvedbo DP in da sta sedaj dve štafeti v enem delu (ker ni predtekmovanj
in final) in sta v enem delu dve štafeti, se je potrebno opredeliti glede točke:
Sklep4: Plavalec ima pravico nastopa v 2 posamičnih disciplinah in štafetah

Glede Predloga Propozicij se dogovorimo, da bo del SS ponovno pregledal celotne Propozicije in
podal predloge sprememb.

Ad4: Organizacija DP
Zaradi nekaterih težav pri določanju organizatorja (soorganizatorja) DP SS PZS predlaga, da se
uvede postopek določanja tako kot je bil v preteklosti. PZS pozove klube, da kandidirajo za
izvedbo tekmovanja, te vloge zbere in nato pozove IO PZS, da odloči kdo je najprimernejši
kandidat.
Državna prvenstva se ponovno odprejo za gledalce. Snemanje ostane.
Za podelitev priznanj »Razvojni pokal« se dogovorimo, da se podelijo pokali za osvojena prva tri
mesta, ostali pa dobijo medaljo ali plaketo.
Ad5: Razno
Popravek vsote zbranih točk za določitev nagrade do katere so opravičeni plavalci glede na
dosežene rezultate v pretekli sezoni. Namreč pri plavalki Daši Tušak se je izpustila ena uvrstitev.
Plavanje štafet
Člani SS PZS se strinjajo z zahtevo selektorja o nastopu štafet, saj ga k temu zavezuje tudi
potrditev Pravilnika o reprezentancah s strani IO PZS. Glede na to, da je PZS financer programov
ima do tega tudi pravico.

Ljubljana, 26.05.2022

Predsednik SS PZS
Dr. Silvester Lipošek

