SHOWDOWN 2008 – 2009 in naprej
1. REGISTRACIJA
Potrebno uvesti tudi, če se nič drugega ne spremeni!
Najprej bi se morala urediti registracija tekmovalcev pri ZDSSS, da bi imeli popoln pregled
nad tekmovalci za določeno sezono in v naprej ter kasneje tudi v zgodovino! Registracijo
tekmovalcev bi lahko vodil kdo na ZDSSS, lahko jo pa vodim tudi jaz. Le pravočasno
registrirani tekmovalci bi v tem letu lahko nastopali na tekmovanjih. Registracijo
tekmovalcev bi morali obnoviti vsakega septembra v tekočem letu. Določil bi se datum,
primeren se mi zdi 15.9. tekočega leta. Ker naj bi se prve ligaške preizkušnje začele s 1.10.
tekočega leta.
Kaj je potrebno za registracijo:
Ob prvi registraciji:
-

Obvezna je fotokopija rojstnega lista za vsakega tekmovalca
Obvezna je fotokopija zadnjega izvida pri Okulistu, ter obnavljanje le tega po potrebi

Vsakoletna registracija mora vsebovati 3 strani, iz katerih so razvidni naslednji podatki:
1.stran:
PROŠNJA ZA REGISTRACIJO IGRALCEV SHOWDOWNA, na katerem je
razvidno iz katerega društva so tekmovalci, za katero sezono se tekmovalci registrirajo, ime in
priimek tekmovalcev, rojstni datumi tekmovalcev. Zahtevek naj vsebuje tudi ime šole ali
podjetja, kjer je tekmovalec zaposlen oz. kjer se tekmovalec šola. Podpis predsednika društva
in žig društva!
2.stran:
POTRDILO O STANJU VIDA IN PREOSTALIH DIAGNOZAH . Sčasoma moramo
priti do podatlkov, ki opredeljujejo tekmovalca, katerih tekmovanj se le ta lahko udeležuje.
Pomembno je tudi, če ima igralec kakršnekoli nove težave ali nove izvide, Podatki pridejo
prav v primeru nesreč ali trenutnih nezgod na tekmovanjih ali pripravah. Kar zahteva IBSA!
3. stran:
POTRDILO DRUŠTVA, DA SE TEKMOVALCI VSEH AKTIVNOSTI
UDELEŽUJEJO PROSTOVOLJNO, na katerem je razvidno za katero društva igrajo
tekmovalci, ime in priimek tekmovalcev, kje so osnovno in kje dodatno zavarovani. Potrebna
je še št. zdravstvene izkaznice in potnega lista v primeru sklenjevanja dodatnih zavarovanj.
Podpis predsednika kluba/društva in žig kluba/društva. Predsednik s svojim podpisom
zagotavlja, da ima društvo v svojem arhivu podpise staršev mladoletnih igralcev in podpise
polnoletnih igralcev, da se strinjajo, da tekmujejo na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
V prilogi je primer, kako naj bi izgledali ti dokumenti, ki so potrebni za registracijo ! To ni
veliko dela, so pa urejeni podatki, ki jih rabimo o teh športnikih in tudi urejenost na tem
področju bo dala svoj pečat k tem športu !!

2. LIGA ZDSSS (od 1.10. 2008 – 20.4. 2009)
Za predlog za spremembe sem se odločil predvsem zaradi nekaterih društev, ki se žal nikoli
ne uvrščajo na DP ali nimajo dovolj igralcev –jih sedaj lahko kupijo, … in pa zaradi
nekaterih društev, ki kljub temu, da se igralci kvalificirajo na DP, jih pri tem ne podprejo. Iz
tega razloga sem se tudi odločil, da se šolska liga ukine, ker ne vidim pravega smisla v tem,
da se nekdo kvalificira v šolski ligi, medtem ko ga matično društvo pri tem ne podpira!
LIGO SEM PRIPRAVLJEN VODITI TUDI JAZ!
Liga med MDSS-ji pod okriljem ZDSSS, bi morala potekati na sledeč način:
Vsako društvo bi moralo prijaviti vsaj dva tekmovalca in dve tekmovalki, tako da je
zagotovljena tudi ekipa (3 člani - lahko dva moška in ena ženska, lahko pa dve ženski in en
moški, obvezno mešana ekipa). Društvo seveda lahko registrira več tekmovalcev, da jim je
dovoljeno nastopati v ligi. Brez registracije, tekmovalec nima pravice nastopa.
Igralo naj bi se na način vsako društvo z vsakim društvom, kar bi zagotovilo igralcem veliko
iger in kvalitetne dvoboje. Datumi srečanj bi bili postavljeni s strani organizatorja, to pomeni
4 srečanja v gosteh in 4 srečanja doma. Ekipe bi morale odigrati tekme v predpisanem času oz
se ob prestavljanju tekem mora dogovoriti datum kdaj se bo igralo in ga sporočiti
organizatorju. (Načeloma bi se dalo dogovoriti, da se ekipe dogovorijo npr. na način eno leto
v KP, drugo leto v MS, lahko pa se dogovorita tudi za neodvisno lokacijo kot na primer –
Okroglo, ki ima mize za igranje showdowna, lahko pa se bo žrebalo 4 igre doma in 4 igre v
gosteh) Društvi se lahko dogovorita za prestavljeno tekmo tudi med tednom popoldne, med
vikendi ali kakor koli! Obvezno je sodelovanje sodnika z organizatorjem (sporočanje
rezultata), ker je organizator odgovoren preko maila sporočati vsem društvom trenutno stanje
v ligi.
Na srečanju dveh MDSS bi se odigrali štirje dvoboji (moške društvo prijavi, kot igralca A1,
A2, ženske pa kot igralke B1, B2, ekipo pa kot E1) (primer KR : LJ):
1. dvoboj: A1(KR):A1(LJ)
2. dvoboj: B1(KR):B1(LJ)
3. dvoboj: A2(KR):A2(LJ) ali A2(KR):B2(LJ) ali B2(KR):B2(LJ) ali B2(KR):A2(LJ)
4. dvoboj: E1(KR):E1(LJ)
Opomba: 1 dvoboj mora biti obvezno med moškimi, igra se na tri dobljene igre, 2. dvoboj
mora biti obvezno med dekleti, igra se na tri dobljene igre, 3.dvoboj je lahko mešan odvisno
od prijav, igra se na dve dobljeni igri. 4. Dvoboj je ekipni, nastopijo lahko katerikoli igralci,
niti ni treba, da so to igralci ki so prijavljeni že za zgornje dvoboje ampak lahko društvo, če
ima več igralcev pripelje druge igralce, da nastopijo za ekipo, pomembno pa je, da so vsi
registrirani in vnaprej napovedani za svoj prihod v goste – zaradi števila ljudi (sendvič).
Pomembno: V naslednjem srečanju ni pomembno, kdo je bil prejšnič igralec A1, A2 ampak je
to lahko zdaj nekdo drug od drugih igralcev, ki zastopa MDSS pod cifro A1 ali B2,
pomembno je da je registriran. To je rešitev v primeru , če ima društvo več igralcev in igralk,
ki radi igrajo in dobro igrajo ali v primeru če nekdo zboli. Se pravi na vsakem srečanju
posebej, ko pridejo gosteje vsaka ekipa določi ou. Zapiše igralce na mesta, na katerih mislijo
igrati in odda svoj papir sodniku, ta naznani pare ki bodo igrali.

Če društvo nima dovolj igralcev, bo pač izgubljalo tekme, oz bo poskrbelo, da bodo pridobili
igralce. Ker bodo več igrali bodo tudi ti vedno boljši. Osebno sem mnenja da je to šport, ki bo
potegnil v MDSSje tudi mlade, ki jih zdaj ni tako pogosto videti v aktivnostih MDSSjev.
Lahko bi se pa med društvi, ki imajo preveč igralcev in bi prihajalo do neigranja, dogovorili o
posojanju igralcev za tekočo sezono, toda potlej morajo urediti to pred oddajo registracije, da
bo MDSS kjer bo igralec igral, pravočasno do 15.9. v tekočem letu registriralo tekmovalca.

Kako bi se štelo:
Vsaka zmaga v dvoboju na 3 dobljene z 3:0 prinese 6 točk in poraz 0 točk
Vsaka zmaga v dvoboju na 3 dobljene z 3:1 prinese 5 točke in poraz 1 točko
Vsaka zmaga v dvoboju na 3 dobljene z 3:2 prinese 4 točke in poraz 2 točki
Vsaka zmaga v dvoboju na 2 dobljene z 2:0 prinese 4 točke in poraz 0 točk
Vsaka zmaga v dvoboju na 2 dobljene z 2:1 prinese 3 točke in poraz 1 točko
Ekipna zmaga v ekipnem dvoboju z razliko več kot 15 točk prinese 4 točke in poraz 0 točk.
Ekipna zmaga v ekipnem dvoboju z razliko manj kot 15 točk prinese 3 točke in poraz 1 točko.
Vseh točk na enem srečanju se lahko doseže: 6+6+4+4 = 20 točk.
Če MDSS nima igralcev za vse dvoboje pač dvoboj izgubijo, še vedno pa lahko le z dvema
igralcema in posledično z dvema dvobojema dosežejo 10 točk, kar pa tudi ni malo. V primeru
pomanjkanja igralcev bi lahko šli tudi v izposojo igralcev ali celo prodajo igralca/ke za
določeno sezono!
Stroški (v prilogi finančni plan za sezono):
Gostje:
- Kilometrina oz. gorivo
- Spremljevalec
Domači:
- Sendviči
- Sodnik
- Kilometrina do društva
Sodniki: Sodniki imajo možnost veliko soditi po frekventnosti in se potrjevati, če si je sodnik
sam plačal sodniški tečaj ima pravico zahtevati določeno plačilo od MDSS, če pa mu je
izobraževanje pokrilo MDSS, pa itak sodi za MDSS. Dobro bi bilo, če bi MDSS imelo 2
sodnika.
Pokali in pokal: Prehodni pokal in pokale ter medalje za prvo, drugo in tretje uvrščeno ekipo
zagotovi ZDSSS, kakor tudi uradno razglasitev rezultatov. (posebno srečanje vseh
showdownistov). Možen je tudi ekipni ali posamični zaključni turnir ali kaj podobnega!!
Prav v tem sistemu vidim močno pripadnost igralcev društvu, in lovoriko, ki ostane društvu in
ne igralcu! Več srečanj in več sodelovanja med igralci! Upam da s tem tudi mladino
privabimo na društva!

3. DRŽAVNO PRVENSTVO
Državno prvenstvo bi se organiziralo pod okriljem ZŠIS in sicer po zaključku lige ZDSSS.
Torej bi iskali termin nekje takoj po praznikih v maju. Organizacija le tega naj bi bila v večji
meri podobna sedanji organizaciji DP, na Okroglem. Prav tako bi se odvijalo hkrati tako za
moške kot za ženske. Tekme naj bi se igrale na treh ali celo štirih mizah, kar bi bilo skoraj da
nujno.
Državno prvenstvo naj bi sprejelo 24 moških in 18 žensk, torej bi vsako MDSS imelo pravico
prijaviti po 2 moška in po dve ženski na tekmovanje. V kategoriji moških torej ostane šest
mest praznih, kar pa pomeni, da so uvrščeni na prva štiri mesta iz lanskoletnega DP
avtomatsko že uvrščeni na letošnje DP in so nosilci skupin. 2 mesti ostaneta za Zavoda, ki bi
lahko v primeru da društvo ni prijavilo njihovega dijaka, le tega lahko prijavilo. Tudi pri
dekletih je možna 2 prijavi s strani zavoda! Vnaprej je določena skupina za izvedbo žreba na
ZŠIS. (predstavnik ZŠIS, predstavnik izvajalca in vodja tekmovanja) (vsaj dva morata biti
prisotna)
Igralo naj bi se po sisitemu razigravanja vsak z vsakim :
Moški 4 skupine po 6 (nosilci prvi štirje od lani, ostali naključni žreb)
Če je pri prijav 19 in več se še vedno izvede tekmovanje v 4 skupine po x?
Če je pri prijav nad 16 in pod 19 se izvede tekmovanje v 3 skupine po x nosilci prvi trije ?
Če je prijav med 16 in manj se izvede tekmovanje v 4 skupine po x ?

Ženske 4 skupine po 5 (nosilke prve šitri od lani, ostale naključni žreb)
Če je pri prijav 20 in več se še vedno izvede tekmovanje v 4 skupine po x?
Če je prijav med 18 in manj se izvede tekmovanje v 3 skupine po x ?
Če je prijav med 16 in manj se izvede tekmovanje v 4 skupine po x ?

Ko so razigravanja mimo se iz vseh skupin uvrstijo po 2 najboljša med moškimi naprej in po
2 najboljši med ženskami naprej. Ponovno razigravajo vsak z vsakim med ženskami in med
moškimi. Le najboljši 4 med moškimi in najboljše 4 med ženskami gredo v polfinale, kjer igra
prvo uvrščeni iz skupine z četrto uvrščenim in drugo uvrščeni z tretje uvrščenim. Zmagovalca
se pomerita v finalu, poraženca pa za tretje mesto. Pri ženskah pa povsem enako. Za vse ki
izpadejo pri prvem razigravanju se pravi 16 moških in 10 žensk se prav tako organizira nek
način razigravanj ali naključni žreb in na izpadanje – odvisno od pogojev, št.miz, št.Sodnikov,
finančnih sredstev, časa. Če vsega tega ni zagotovljeno se naredi razpored od 8 mesta naprej,
glede na uvrščene med prvih 8, ki so predstavniki njihovih skupin.
Na DP naj bi se odigralo tudi ekipno tekmovanje, zato je dobro da vsako MDSS prijavi
mešano 4 člansko ekipo oz. vsaj dva moška in eno dekle. Ekipe na DP so lahko tudi ekipe
mešanih MDSS jev, reprezentance ali drugih društev.
Pomembno je, da so vsi udeleženci DP ob začetku sezone registrirani do 15.9. Če so igralci
posojeni kakšnemu društvu za igranje lige, lahko le ta nastopa na DP za matično MDSS, ker
je liga do tega trenutka že končana.
Odličja zagotovi ZŠIS:
1., 2. in 3. mesto med dekleti,
1., 2. in 3. mesto med moškimi,
1., 2. in 3. mesto med ekipami,

(1 komplet)
(1 komplet)
(3 kompleti)

4. TURNIRJI
Lahko bi se organizirali različni turnirji, ali celo jadranska liga!

5. OPREMA
Igralci si morajo zagotoviti svojo opremo oz. opremo iz društev, Vsak tekmovalec, ki je
registriran mora imeti lopar v dovoljenih dimenzijah, zaščitno rokavico in zaščitna smučarska
očala ki ne prepuščajo svetlobe.

6. PRAVILNIKI
Potrebni prenove oz. dopolnitev. Tako na pravilnikih o prvenstvih, o izpeljavi, o dolžnostih, o
sodnikih, …

7. SODNIKI
Izobraževanje sodnikov za sojenje na mednarodnih tekmovanjih bi morala prevzeti ZŠIS,
izobraževanja sodnikov za sojenje na državnih tekmovanjih pa ZDSSS. Ti dve zvezi uskladita
potrdila in vsa potrdila izdajata v soglasju oz jih podpisujeta obe zvezi.

8. FINANCE
80% Stroškov reprezentančnih priprav v showdownu za tekočo sezono pokrije ZŠIS.
20% Stroškov reprezentančnih priprav v showdownu za tekočo sezono pokrije ZDSSS.
Stroške udeležbe na prvenstvih in uradnih turnirjih v tujini pokrije ZŠIS.
Stroške trenerja reprezentanca v showdownu pokrije ZŠIS.
Stroške ene udeležbe na prijateljskem turnirju v tujini (v razdalji 1000 km) pokrije ZDSSS.
DP – stroške krije ZŠIS oz podizvajalec, glede na pravilnik
LIGA – stroške pokrije ZDSS

9. ŠOLSKO PRVENSTVO
Šolsko prvenstvo bo odigrano v Zavodu za slepo in slabovidno mladino, na principu DP in v
treh kolih v treh dneh. Prvenstvo bo v decembru in sicer drugi ali tretji vikend.

10. PRIPRAVE REPREZENTANCE
Datumi priprav bodo znani v septembru, tako da so tiste vikendi prosti in ne bo izpeljalo
ligaških srečanj. Predlagani datumi za priprave reprezentance:

10. GLAVNI RAZLOGI ZA MOJ PREDLOG SPREMEMB
- Svežina in popularnost v MDSS jih in nasploh v SLO prostoru
- Predvsem bi z tem dosegli to, da bi se igralci več pojavljali na MDSS jih, bi več igrali in se
družili. Delovali bi, kot ekipa in se navadili delovati kot tim. Povečano vključevanje mladih.
- Društvo bi imelo tudi nekaj internih tekmovanj (izbirne za na DP), kar bi prineslo tudi večjo
množičnost med igralci in igralkami.
- Prav tako bi tudi sodniki veliko več sodili.
- Vzpostavil bi se red in nek odnos do te igre, ki ga zaenkrat malo pogrešam. Tudi redni
treningi na društvih.
- Postavil bi se vodja oz. koordinator ekipe na vsakem MDSS ju. Ta bi skrbel za dogovarjanje
med igralci in dogovarjanje med ekipami MDSSjev
- Tekme bi bile hitro izpeljane brez prevelikega posedanja in čakanja na soigralce, kar je
mnoge odvrnilo od igranja. Sploh, če sta na društvu dve mizi. (takrat lahko društvo v goste
povabi tudi dve različni ekipi in tudi ti dve izkoristita termin in odigrata med seboj.
- Sama izvedba lige ne bi bila bistveno dražja za MDSS (glej finančni plan)
- Vključitev v ligo vseh MDSS jev in organizacija srečanj na vseh MDSS jih. Vsi pridobivajo
izkušnje in
- večja fleksibilnost med igralci, kdo, kam., kdaj, kje
- možnosti za sodnike, ki bodo verjetno s pravilnikom imeli določeno koliko srečanj je
potrebno odsoditi (moj predlog je vsaj 3 + turnir ali prvenstvo)
- sam bi imel možnost prisostvovati na določenih srečanjih in določena srečanja spremeniti v
mini priprave, financer ZŠIS, lahko priskočim na pomoč tudi kot sodnik.
- Spoznavanje igralcev in igralk, ter osebja
oblikovanje neke skupnosti.

in sodnikov na ostalih društvih, ter tako

- Razvijala bi se določena odgovornost igralcev in pomoč drug drugemu na MDSS
Negativno:
- nekoliko dražja izvedba lige
- Igralci, ki niso s srcem pri stvari, ne bodo hoteli tolikokrat iti na tekmo.
- časovno zelo natrpan program, toda to je ključ do uspeha

- veliko koordinacije

