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ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE 
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 Številka:  18  
 

 TEKMOVALNA KOMISIJA  Datum: 13.12.2013    
 
 
 

 
Zapisnik 19. redne seje in 1. razširjene seje  
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 13.12.2013 s pričetkom ob 18:00 
 
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Danilo torej, Janez Pucihar 
In kapetana obeh reprezentanc – Zdenko Grando, Marko Kočar 
Odsotni ; Bernard Mauer, Marjan Čater – brez opravičila 
 
 
 
Sprejet dnevni red  
 
 

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje TK 
2. Odpiranje prispelih kuvert za razpis kapetana članske reprezentance in 

razprava 
3. Obravnava sprememb tekmovalnega pravilnika in pravilnika o sestavi 

reprezentanc.  
4. Razno 

 
Ad. 1  
Potrjen je zapisnik 18. redne seje.  
 
Ad. 2 
Na razpis za kapetana članske reprezentance je prispela samo ena vloga. Prijavil se je 
dosedanji kapetan Zdenko Grando zato je TK sprejela naslednji sklep. 
 
Sklep Ad. 2 
TK soglasno z tremi glasovi ZA v odsotnosti dveh glasov, predlaga Zdenka Granda za 
kapetana članske reprezentance za obdobje štirih let in ga daje v potrditev I.O. 
 
Ad.3 
TK je razočarana na odziv klubov, ki niso poslali svojih predstavnikov na razširjeno sejo 
čeprav so bili vabljeni z vsemi sredstvi obveščanja. Predvsem tistih, ki so imeli največ 
pripomb na spremembo tekmovalnega pravilnika  in pravilnika o reprezentancah. 
Sigurno bi na razpravi prišli do skupnih ciljev. Po daljši razpravi in komentarji obeh 
kapetanov se je odločila in prišla do naslednjih sklepov, ki jih je tudi soglasno sprejela 
ter jih daje v potrditev I.O. 
 
Stari člen 57 in 58 
Popravi se strokovni organ v oklepaju in briše besedilo v oklepaju pod točko 1) 
Tako damo več možnosti perspektivnemu mlajšemu podmladku, ki ga nujno 
potrebujemo. 
V 58. Členu je prišlo do spremembe točkovanja na mednarodnih tekmovanjih na podlagi 
utemeljitve, da ne moremo vrednotiti  ta tekmovanja,ki sta na različnih rangih z istim 
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številom točk. Tudi s pregledom rezultatov po letih, kdo se je kdaj uvrstil med 15 
najboljših na svetu TK ugotavlja, da je potrebno bolje nagraditi te tekmovalce. 
Prav tako se je TK odločila, da doda na seznam neveljavnih rib ugorja. 
Utemeljitev; zadnja leta se dogaja, da lahko z eno ribo postaneš državni prvak. 
 
Predlog za spremembo pravilnika o državnih reprezentancah je podal Danilo Torej in z 
manjšimi popravki, ga je TK sprejela in ga prav tako daje v potrditev I.O. 
 
 
Omenjeno je bilo tudi, da bi se lahko lovilo iz čolna tako kot z obale. S tem bi povečali 
ulov rib in morda prišli do objektivnejših rezultatov. Se pravi, da bi bile vse ribe 7 cm in 
seveda zakonska zaščita. Predlog gre v razpravo. 
 
 
 
 
 
Sprememba v tekmovalnem pravilniku : 
 
Sklep AD.3 
 
Stari člen 

3.4  DRŽAVNA REPREZENTANCA 
 

57. člen 
Sestavo državne reprezentance za določeno tekmovanje določa strokovni organ (komisija, 
selektor, kapetan), ki ga je za to določila zveza. 
Izbira kandidatov za reprezentanco oziroma reprezentantov se opravi na osnovi kriterijev za 
vrednotenje kandidata in to: 

1) rezultati, ki jih je kandidat dosegel do konca tekočega koledarskega leta in 
predhodnih dveh let (za mladince predhodnega enega leta) na DP in mednarodnih 
tekmovanjih. Rezultati se upoštevajo za uvrstitev na izbirno tekmovanje za uvrstitev 
v reprezentanco.  

2) športni in družbeni značaj kandidata: discipliniranost, športno prizadevanje, odnos do 
drugih članov reprezentance in socialno obnašanje (alkoholizem, narkomanija in 
podobno). 

3) sposobnost kandidata za določeni nastop: zdravstveno stanje, trenutna fizična 
kondicija,           vzdržljivost v pogojih, v katerih se bo tekmovanje izvajalo, izkušnje 
glede na vrsto lovnega  področja in uporabo tekmovalne opreme. 

 
58. člen 

Na osnovi doseženih rezultatov na tekmovanjih se razvrsti kandidate na naslednji način: 
 

a) na državnem prvenstvu za uvrstitev od I. do X. mesta:         I=16, II=13, III=11, IV=9, 
V=7, VI=5, VII=4, VIII=3, IX=2 in X=1 točko 

b) na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do X. mesta:    I=10, II=9, III=8, IV=7, 
V=6, VI=5, VII=4, VIII=3 IX=2 in X=1 točko 

Katera mednarodna tekmovanja se bodo vrednotila po točki b. tega člena, bo določila 
tekmovalna komisija zveze. 
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Novi člen 
 

3.4  DRŽAVNA REPREZENTANCA 
 

57. člen 
Sestavo državne reprezentance za določeno tekmovanje določa strokovni organ (tekmovalna 
komisija, kapetan, trener ), ki ga je za to določila zveza. 
Izbira kandidatov za reprezentanco oziroma reprezentantov se opravi na osnovi kriterijev za 
vrednotenje kandidata in to: 
 

1) rezultati, ki jih je kandidat dosegel do konca tekočega koledarskega leta in 
predhodnih dveh let na DP in mednarodnih tekmovanjih. Rezultati se upoštevajo za 
uvrstitev na izbirno tekmovanje za uvrstitev v reprezentanco. To velja tudi za 
mladince, ki prehajajo v člansko konkurenco.  

2) športni in družbeni značaj kandidata: discipliniranost, športno prizadevanje, odnos do 
drugih članov reprezentance in socialno obnašanje (alkoholizem, narkomanija in 
podobno). 

3) sposobnost kandidata za določeni nastop: zdravstveno stanje, trenutna fizična 
kondicija,           vzdržljivost v pogojih, v katerih se bo tekmovanje izvajalo, izkušnje 
glede na vrsto lovnega  področja in uporabo tekmovalne opreme. 

 
58. člen 

Na osnovi doseženih rezultatov na tekmovanjih se razvrsti kandidate na naslednji način: 
 

a) na državnem prvenstvu za uvrstitev od I. do X. mesta:         I=16, II=13, III=11, IV=9, 
V=7, VI=5, VII=4, VIII=3, IX=2 in X=1 točko 

b) na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do XV. mesta:   
      I=20, II=18, III=16, IV=14, V=12, VI=10, VII=9, VIII=8, IX=7,  X=6, XI=5, XII=4, 

XIII=3, XIV=2 in XV=1 točko 
Katera mednarodna tekmovanja se bodo vrednotila po točki b. tega člena, bo določila 
tekmovalna komisija zveze. 
 
63. člen 
 
V zadnjo alinejo pod točko g) se dopiše : ugor. 
V popravljenem pravilniku se bo tako dodalo pod to alinejo : 
 
g)   na tekmovanjih v lovu z zasidranega čolna se ne točkujejo naslednje (modre) ribe:    lokarda   
      ali plavica, skuša, šnjur, sardela velika ali čepa, igla, lampuga in ugor. 
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Pravilnik o državnih reprezentancah 
 

Stari 6. člen 
 
Kandidati za nastop na izbirnih tekmovanjih pridobijo pravico nastopa na podlagi 57. in 58. 
člena Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju. Pravico nastopa na izbirnem 
tekmovanju imajo tudi aktivni člani državne reprezentance v primeru, da je državna 
reprezentanca na zadnjem svetovnem ali evropskem prvenstvu osvojila prvo,drugo ali tretje 
mesto. Ostali kandidati se določijo na podlagi uvrstitve na lestvici triletnih točkovanj. 
 
Novi 6. Člen  
 
Kandidati za nastop na izbirnih tekmovanjih pridobijo pravico nastopa na podlagi 57. in 58. 
člena Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju. V primeru, da je državna reprezentanca 
na zadnjem svetovnem ali evropskem prvenstvu osvojila prvo, drugo ali tretje mesto, se člani, 
uvrščeni do 15 mesta ( mladinci do 10 mesta ) avtomatsko uvrstijo v reprezentanco za 
naslednje leto. Ne glede na ekipno uvrstitev, se prvo, drugo ali tretje uvrščeni tekmovalec na 
zadnjem svetovnem ali evropskem prvenstvu, avtomatsko uvrsti v reprezentanco za naslednje 
leto, kar velja tudi za mladince, ki prehajajo iz U21, v člansko konkurenco. 
 
Ad.4 
Razno 
 
TK ugotavlja , da imamo na seznamu zaščitenih rib tudi kantarja ( 14cm ) kar pa po uradnem 
listu ni. Zato se ga bo ob čistopisu pravilnika črtalo iz seznama. Predsednik TK pa je zadolžen, 
da se ga v propozicijah, ki se izdajo za posamezno tekmovanje navede ter določi mero 12 cm. 
Tako ga bomo vseeno delno zaščitili. 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:15 
 
 
 
 

      

 

 Vinko MOJŠKERC 
 Predsednik 

tekmovalne komisije 
 

 

 


