SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE (08. 08. 2010)
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvoritev skupščine
Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja in dva overovatelja)
Poročilo predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in vodje tekmovanja
Razprava po poročilih
Program dela za sezono 2010/11
Tekoča problematika

Ad2
V delovno predsedstvo so bili izvoljeni kot predsednik Alojz Flegar, zapisnikar Matej Jeneš in
kot overovatelja zapisnika Branko Krančič in Stanislav Jug.

Ad3
Predsednik Ülen je podal poročilo o delu. Navzoče je seznanil o sestanku glede turnirja za
pomurskega prvaka. Dogovor je bil, da bo prvi organizator MZKMN MS. Turnir naj bi bil 14.
Avgusta, vendar zaenkrat ni nekega napredka pri tem, veliko stvari je ostalo nedorečenih. V
kolikor bo dosežen kakšen napredek, se bo klube o tem obvestilo preko spletne strani.
G. Recek Gabrijel je podal prošnjo za širitev lige. Poslal se jim je dopis, kjer se je obrazložilo,
da zaenkrat širitve ne bo.
Naslednje leto je turnir v Gradišču. Izšla bo brošura, kjer bodo ažurirani prestopi.
Vodja tekmovanja Alojz Flegar je na kratko povzel njegovo delovanje v pretekli sezoni.
Nekih posebnih problemov ni bilo. Bilo je manj pripomb na sodnike. Njegova ocena je, da je
bilo sojenje malo boljše. Tudi letos bo imel sestanek s sodniki, kjer bo izpostavil morebitne
pripombe klubov na sojenje. Samih incidentnih situacij, z izjemo tiste v Černelavcih, ni bilo.
Kazni je bilo izrečeno manj kot prejšnjo sezono. Na organizacijo ni bilo nekih pripomb.

Ad4
Vodja tekmovanja Alojz Flegar prosi, da klubi sporočijo, če mogoče nočejo, da bi sodil
kakšen sodnik in bomo videli, kaj se da narediti.
Predsednik je opozoril glede turnirja na Krajni. Na turnirju so sodniki porabili večji fond in
morda bi v prihodnje sprejeli kakšno omejitev.
Zveza se pred turnirjem mora dogovoriti za fiksne zneske, da ne bi prišlo do izsiljevanja
organizatorja.
Predlog s strani klubov, da bi finale sodili vsi trije sodniki.

Ad5
V prihodnje naj bi vodili tudi veteransko ligo. Vodstvo lige se strinja s tem, da se na spletu
objavijo rezultati, razpored in lestvica.
Glede terminov tekem je bil sprejet dogovor: tekme se igrajo v soboto in nedeljo.
Sklep: tekem ne bo v soboto dopoldne ali v nedeljo popoldne. V soboto se igrajo tekme pod
reflektorji, ostale v nedeljo.

