POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA DELEGIRANJE
Naj se vam takoj na začetku opravičim za pozno končano poročilo. Ko sem od sekretarja
ZOSS dobil obvestilo o datumu seje predsedstva sem pozval člane komisije za njihova
poročila oz. videnje preteklega dela komisije, vendar sem dobil le kratko poročilo od
pridruženega člana g. Lečnika, ki ga prilagam. To pa je le moje poročilo in upam, da se bosta
ostala člana komisije strinjala z njim.
Svoje poročilo sem večkrat sestavil in napisal, v sredo 18.4. sem ga poslal na naslov
sekretarja, vendar sem danes 19.4. popoldan ko sem prišel iz službe videl obvestilo, da je bilo
poslano zavrnjeno. Mislim, da sem sam nekje naredil napako ampak sem iz tega dobil
pozitivno ugotovitev saj sem poročilo še enkrat prebral in tako ugotovil, da je nesmiselno, da
opisujem in pogrevam zadeve ter vam jemljem dragoceni čas za razpravo le teh, zato bo to
zadnje poročilo krajše, bolj statistično saj je tako sekretar tudi zahteval.
1. komisija je imela v preteklem obdobju 4 seje, zapisniki so objavljeni na spletni strani
ZOSS.
2. komunikacija med člani komisije in sekretarjem je potekala preko spletne pošte in
telefonov, napake so se sproti odpravljale.
3. glede števila tekem in razpršenosti sodnikov naj vas obvestim, da so imeli po rednem
delu vsi sodniki od 13 do 15 tekem, izenačenost med tekmami moških in žensk ni
imelo velikega odstopanja, prav tako pa tudi ne glede funkcije prvega in drugega
sodnika (čistopis statistike sledi);
4. glede same zasedenosti sodnikov in njihove odsotnosti, ki je bila javljena komisiji
vnaprej, jih je bilo največ zaradi mednarodnih tekem, nekaj malega tudi privat in
službenih odsotnosti. V četrtfinalnih in polfinalnih terminih pa je bilo privatni
zasedenosti nekaj več (Spanžel od 10.3 dalje 5 terminov, Seifried in Merhar 3
termine). Glede nadomeščanja teh odsotnosti pa je bil sklep komisije že pred sezono
da se ne bodo nadomeščali.
5. polfinalni in finalni del delegiranja je že opravljen, sorazmerno na možnosti in
nevtralnost.
Toliko glede samega delegiranja. Na koncu mojega poročila naj se še enkrat zahvalim članu
komisije Branetu Mačku in sekretarju Dejanu Perčiču, ki sta opravila predelegacije zaradi
odpovedi ali napak članov komisije, tako, da ni prišlo do kakšnih hujših zapletov. Moja ocena
dela komisije je dobra, prvenstvo je bilo izpeljano korektno in pošteno, ne morem pa mimo
očitka predsednice, da sem sam sebi izbiral tekme, saj se glede na mojo uvrstitev vidi, da bi
bila drugačna, če bi lahko kakorkoli sam vplival na to.
Kot sem že dejal, bom statistični del delegiranja poslal kasneje in če ga bo potrebno tudi
obrazložil.
S tem poročilom tudi podajam odpoved za funkcijo predsednika komisije za delegiranje.
Nisem želel odpovedati preden bi bila sezona delegiranja zaključena.
Športni pozdrav!
Brane Hrovat

