ZAPISNIK
seje Strokovnega sveta PZS dne 20.1.2022 v pisarni PZS Ljubljana

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

Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pravilnik o nagrajevanju plavalcev in trenerjev
Certifikat – tekmovalna licenca plavalcev (Darjan)
Razdelitev nagrade 10.000 EUR
Registracijski pravilnik
Načrt možnosti treniranja ob zaprtju države
Državno prvenstvo za dečke/deklice in mlajše dečke/mlajše deklice
Razno

Ad1: Pravilnik o nagrajevanju plavalcev in trenerjev
V pregled smo obravnavali pravilnik, ki je bil sprejet že leta 2017. Dogovorimo se, da izenačimo
vrednotenje rezultatov v 25 in 50 metrskem bazenu. Ponovno bo predlog Pravilnika čez vikend
pripravil Aleš Poljak mi pa ga bomo potrjevali na naslednji seji, ki bo v sredo, 26.01.2022 ob 9.30
uri preko Teams-a.
Ad2: Certifikat – tekmovalna licenca plavalcev
Kot je že znano potrebujejo po 1.1.2022 vsi tekmovalci tekmovalno licenco. Potrebno je poiskati
način kako urediti preverjanje licence in spremljanje plavalcev ki le to imajo ali pa ne. Predlog
Darjana je bil, da je to najbolj enostavno preko statusa kategoriziranega športnika. Še lažje bi bilo,
da nas o tem obvešča OKS. V kolikor to ni možno bo potrebno pozvati klube, da si urejajo svojo
bazo podatkov o tem in sporočiti na PZSAno. To bi se urejalo preko EMŠO številke. Aleš Poljak
preveri na OKS kako bi bilo to možno realizirat.

Ad3: Razdelitev nagrade 10.000 EUR
Razdelitev nagrad za preteklo sezono bomo opravili v sredo, ko bomo najprej sprejeli Pravilnik.
Ad4: Registracijski pravilnik
Predsednik SS nas obvesti, da je (tako kot smo se dogovorili na prejšnji seji) o potrebi sprejetja
obvestil predsednika PZS Bora Štrumblja in mu predlagal, da to stori pravna služba PZS.
Ad5: Načrt možnosti treniranja ob zaprtju države
Tema bo predstavljena na IO PZS. Njegovo stališče sporoči predsednik SS po seji omenjenega
organa PZS.
Ad6: Državno prvenstvo za dečke/deklice in mlajše dečke/mlajše deklice
Zaradi izredne trenutne situacije v državi (kovid) se dogovorimo za prestavitev datuma državnega
prvenstva za dečke/deklice in mlajše dečke/mlajše deklice. Prav tako se dogovorimo, da
tekmovanje izvedemo skupaj za obe starostni kategoriji. Predviden datum je 1. – 3. 4. 2022.
Ad6: Razno
SS poziva predsednika PZS naj čimprej uredi sodelovanje z Olbrechtom.

Ljubljana, 20.01.2022

Predsednik SS PZS
Dr. Silvester Lipošek

