ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA RAVENSKE LIGE
TIŠINA 4
9251 TIŠINA

Tišina, 4.8.2013

REDNA SKUPŠČINA RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA

Izredna skupščina Ravenske lige malega nogometa je potekala dne 4. avgust 2013 ob 9.30 uri v
prostorih Kulturne dvorane na Tišini. Prisotnih je bilo 22 članov. Skupščino je začel predsednik
Ravenske lige malega nogometa Ülen Simon in navzoče seznanil z dnevnim redom, ki je bil soglasno
potrjen s strani udeležencev. Hkrati je predlagal delovno predsedstvo za vodenje zbora. V delovno
predsedstvo so bili predlagani in potrjeni sledeči člani, in sicer za predsednika Detellbach Simon, za
zapisnikarja JENEŠ Matej, za overovatelja Stanislav Jug in Igor Makari.
Delovno predsedstvo je vodilo skupščino po sledečem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev občnega zbora zveze klubov malega nogometa Ravenske lige
Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja in 2 overovatelja)
Poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in vodje tekmovanja
Razprava po poročilih in potrditev le teh
Program dela za sezono 2013/2014
Problematika Lige veteranov
Žreb tekmovalnih parov za sezono 2013/2014 (začetek 16. in 18. avgust)
Organizacija turnirja Za pomurskega prvaka 2013 (15. avgust)
Tekoča problematika

Ad3
Poročilo predsednika Simon Ülen:
Čestital je ekipi KMN Mladinec, za osvojitev prvega mesta na državnem tekmovanju. Pred sabo
imamo še organizacijo turnirja za pomurskega prvaka. Simon Detellbach je bil na sestanku, kjer se
dogovorili podrobnosti glede poteka turnirja. Opravičil je blagajnika Kos Ferija, ki je na dopustu in se
ni mogel udeležiti skupščine. Moti ga, da nadzorni odbor spet ni pregledal blagajniške knjige. Pozval
je nadzorni odbor, da opravi svojo dolžnost. Predlagal je, da blagajnik in nadzorni odbor podasta
poročilo na naslednji skupščini. Nabavili smo sodniške drese, kjer je izpostavil, da smo opravili tisk, ki
bo jasno pokazal s katere lige prihajajo.
Poročilo vodje tekmovanja Alojz Flegar:
Začelo se je slabo, saj vemo kakšno je bilo vreme in je bilo veliko prelaganj, kar je vplivalo na celotni
potek spomladanskega dela. Vendar se je vse izpeljalo regularno in pravočasno. Pohvalno je, da se
izboljšuje disciplina, saj je bil prisoten le en incident težje narave. Klubom se opravičuje glede dejstva,
da se je dogajalo, da je posamezni sodnik večkrat zaporedoma sodil določenemu klubu. Na sodnike
bistvenih pripomb ni bilo, tako, da smatra, da so solidno opravili svoje delo. Prepričan pa je, da
namernega oškodovanja ekip ni bilo. Vsem akterjem želi veliko uspehov v prihajajoči sezoni.
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Ad4
Stanislav jug:
Apelira glede ocenjevanja igralcev, saj se mu sistem ne zdi prav pravičen in na koncu ne odraža
realnega stanja. Detellbach Simon mu je dejal, da se bo razmislilo kako izboljšati sistem, vendar je
težko najti sistem v katerem nebi bile prisotne anomalije.
Kolmanko je predlagal, da na koncu sezone trener predlaga tri igralce za ekipo sezone, med vsemi
zbranimi kandidati pa potem vsi trenerji predlagajo ekipo sezone in še vedno ne morejo glasovati za
lastne igralce.
Predlog je bil soglasno potrjen.
Anželj Damjan je predlagal, da bi v veteranski ligi vsak klub dobil kontakte od vseh ostalih ekip.
Poročila so bila soglasno potrjena.
Ad5
Simon Detellbach:
Predlagano je da se sezona začne 17., 18.8., alternativni datum pa je 24.8.2013. Večina ostalih lig se
začne 24.8. Kakšnih velikih ciljev trenutno ni. Edina velika zadeva, ki se dogaja je nabava opreme za
sodnike. V fazi prenove pa je tudi spletna stran Ravenske lige. Poskušala se bo narediti še bolj
pregledna in poskušali bomo narediti nekaj tudi na področju oglaševanja na le te.
V kontaktu smo s telovadnico v Radencih, da bi priskrbeli prostor za zimsko ligo. V organizacijo se bo
šlo samo, v kolikor so vse ekipe pripravljene sodelovati. V primeru, da se v to gre, bo pripravljen
finančni načrt zimske lige, ki bo pokazal kolikšna bo finančna obremenitev klubov. Dogovorjeno je
bilo, da do petka 9.8. morajo vse ekipe sporočiti, ali bodo sodelovala v zimski ligi ali ne.
17 od 22 članov z volilno pravico je potrdilo, da izglasovalo, da se prvenstvo začne 18.8.2013, s tem,
da ekipe, ki igrajo v soboto lahko odigrajo tekmo v petek 16.8., ostali pa v nedeljo. V soboto zaradi
turnirja za pomurskega prvaka ne bo tekem.
Program dela je bil soglasno potrjen.
Ad6
Predlog je, da začnejo redno soditi sodniki, ekipe pa se morajo dokončno izjasniti, kdo bo igral in ima
dovolj igralcev. Predlagano je, da se začne tudi za veterane uporabljati tekmovalni pravilnik Ravenske
lige, saj je primarno, da preprečimo neprihode na tekme.
Predlagano je, da se vsi pravilniki, ki jih imamo v Ravenski ligi, začnejo veljati tudi za veteransko ligi, v
povsem enaki obliki.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Klubi in sodniki se strinjajo s predlogom, da se na veteranskih tekmah uvedejo redni sodniki in da
znaša plačilo za sojenje 20,00 €.
Predlog je bil soglasno potrjen.
Vsi klubi morajo posredovati kontaktne podatke vodij ekip, ki bodo potem objavljeni na spletni strani.
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Ad7
Opravljen je bil žreb, ob katerem so se upoštevale želje ekip. Pari prvega kroga so sledeči:
ŠD Borejci : KMN Mladinec
ŠD Tropovci Tišina : KMN Vivat
KMN Gradišče : ŠD Petanjci
KMN Kučnica : KMN Krog 97
KMN Krajna: KMN Satahovci
ŠD Dobel : ŠD Kupšinci
KMN Černelavci : KMN Mister Baby
Ad8
Včeraj je bil sestanek na katerem so padli dokončni dogovori. Turnir bo v soboto 17.8.2013, na igrišču
NK Tišina. Predvidoma se bo začel ob 10 uri, in na koncu vseeno samo na enem igrišču. Formirani
bodo dve skupini po 4 ekipe. Večina prvakov je že potrdila udeležbo. Bili bi dve revialni tekmi in sicer:
- Kupšinci veterani +50 : vsi ostali klubi z občine Tišina +50 (Abraham tekma)
- Ekipa Ravenske lige : selekcija Posavja
Predlagano je, da bi sodili vsi sodniki z naše lige. Sklep je, da se morajo obvezno vsi sodniki udeležiti
turnirja in soditi. V primeru, da se res vsi sodniki udeležijo in sodijo (opravičljiva odsotnost, le v
primeru dopusta), bodo sodili zastonj.
Naj sodnik pretekle sezone je bil Ivan Cener, ki bi moral dobiti priznanje, a ga je Stojisavljevič Mitja
pozabil doma, tako, da se mu bo predal ob naslednji primerni priložnosti.
Ad9
Premišljevalo se je, da bi se ukinilo izdajanje almanaha, saj se ne uporablja in posledično povzroča le
nepotrebne stroške. V bodoče se bo naredil samo v spletni obliki (PDF format) in ga bo možno
natisniti.
Detellbach Simon je imel pripombo glede prekinitev na tekmi. V vseh pravilnikih je, da se oviranje
hitrega izvajanja prekinitev kaznuje s kartonom. Predlaga, da se v novi sezoni striktno kaznuje
tokratne zadeve. O tej zadevi se bodo dogovorili sodniki na svojem posvetu.
Skupščina je bila končana ob 12.00 uri.

Predsednik:
ÜLEN Simon

_______________________

Predsednik delovnega predsedstva:
DETELLBACH Simon

_______________________

Zapisnikar:
JENEŠ Matej

_______________________
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Overovatelja:
JUG Stanislav

_______________________

MAKARI Igor

_______________________
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