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Zapisnik srečanja predstavnikov Hrvaške in Slovenije, 
Marčenegla, dne 6. marca 2018 

 

 

Sestanka so se udeležili predstavniki hrvaških klubov, ki so člani IPS in pljočkarske 

komisije in slovenski predstavniki iz Vogerskega, Bilj in Škulje Barje. 

 

Ad.1 

Točka 1 velja zaHrvaško. 

- Festival pljočkanja bo v Svetvinčenatu 22. in 23. junija 2018. 

- Kar se tiče tradicionalnega pljočkanja bo Ivan Barbaro pripravil pravila, ki se 

razlikujejo od tekmovalnega škuljanja. 

- Hrvaška liga bo tudi v letu 2018 potekala v treh skupinah, play off pa se bo 

odigral po enakem ključu kot lansko leto. 

 

Ad.2 

Za nas je pomembno, da smo se uskladili glede tekem reprezentanc. Letos želijo 

sodelovati tudi predstavniki Italije. Bilo je več predlogov z naše in hrvaške strani, od 

tega, da bi bilo eno srečanje, da naj ostane tako kot je bilo (2 srečanji). Predlog je 

tudi bil, da naj bi reprezentanca imela 8 igralcev in ne več 12. 

 

Sklep je bil sledeč: v letu 2018 poskusimo odigrati 3 reprezentančne tekme (vsaka 

država priredi eno srečanje), igralcev pa je 8 – zaradi prevoza. Če se bo izkazalo, da 

je preveč tekem in prenaporno, bomo naslednje leto spremenili na manj 

reprezentančnih srečanj. 

 

Ad.3 

Predlogi so tudi bili glede časovnega poteka tekem. Za tekmo v štirkah naj bi bilo 60 

minut premalo. Debata je potekala tudi glede »zlate točke«. 

 

Sklep je bil sledeč: igra se 45 minut. V primeru, da tekma ni odigrana do konca (13 

točk), se v vsakem primeru (neodločeno ali če nekdo vodi) odigra še 2 igri (gor in 
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dol). Če pa se zgodi, da je po dveh dodatnih igrah rezultat neodločen, se odigra 

samo še ena partija. 

 

Ad.4 

Vladko Sarić nas je kot pooblaščenec škuljašev iz BIH seznanil, da bodo škuljaši BIH 

priredili tekmo 14. 7. 2018 v Bosanskem Grahovu. 

 

 

Ad.5 

- Za nas je zelo pomemben sklep, da tudi na prva hrvaškem velja črta. 

- Vrvi igrišča morajo biti nategnjene in se lahko vrvi popravlja (nateguje) tudi 

med igro, ko se menja stran – med samim igranjem pa se ne sme dotikati in 

spreminjati lego vrvi. 

- Vodja tekmovanja ima pravico opozarjati na prestope igralcev. 

- Vsak klub ali društvo naj ima enega igralca zadolženega tudi za sodnika, ki 

lahko pomaga vodji tekmovanja v primeru več spornih situacij. 

 

 

Dogovorjeni datumi naših tekem so: 

Bilje    7.4.2018 ob 10 uri  enka 

Vogrsko  14.4.2018 ob 10 uri  trojke 

Škulja-Barje  26.5.2018 ob 10 uri  enka 

Lajše   9.6.2018 ob 10 uri  pari 

Bilje   8.9.2018 ob 10 uri  svetovno prvenstvo v trojkah 

Vogrsko  22.9.2018 ob 10 uri  reprezentančna tekma 

Škulja Barje  13.10.2018 ob 10 uri pari 

 

 

 

Zapisal 

Tomaž Martinčič 

 

 


