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Na osnovi 5. točke 7. člena Statuta ZŠRMS je IO zveze na predlog tekmovalne komisije dne 
08.05.2007 sprejel spremembe in dopolnitve pravilnika o državnih reprezentancah zveze za športni 
ribolov na morju Slovenije, ki je bil sprejet na IO zveze 3. sept. 1999 ter objavlja prečiščeno besedilo, 
ki se uporablja od dne 7.3.2014 dalje in glasi:  
 

PRAVILNIK O DRŽAVNIH REPREZENTANCAH 
ZVEZE ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE 

 
PRVI DEL 
 
1. IZBIRA ČLANOV DRŽAVNE REPREZENTANCE 
 

1. člen 
Prvi del tega pravilnik določa postopke za izbiro članov reprezentance. 
 

2. člen 
Določila tega pravilnika veljajo za vse reprezentance, ki zastopajo Zvezo za športni ribolov na 
morju Slovenije na mednarodnih tekmovanjih. 
 

3. člen 
Člani reprezentanc se izbirajo na izbirnih tekmovanjih, ki jih organizira Zveza za športni ribolov na 
morju Slovenije in na podlagi 61. člena tekmovalnega pravilnika. 
 

4. člen 
Če zveza iz objektivnih razlogov ne more organizirati izbirnih tekmovanj za sestavo reprezentance, 
določi reprezentanco tekmovalna komisija v dogovoru s kapetanom na podlagi točkovanja iz 57. in 
58. člena Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju; v tem primeru se ne upošteva drugi 
stavek 1. točke 57. člena Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju 
 

5. člen 
Število izbirnih tekmovanj je odvisno od finančne zmožnosti zveze vendar mora biti izvedeno 
najmanj eno dvodnevno izbirno tekmovanje. O številu in datumih izbirnih tekmovanj za posamezno 
disciplino odloča tekmovalna komisija. Izbirna tekmovanja so lahko organizirana takoj po državnem 
prvenstvu in najmanj 3 mesece pred odhodom reprezentance na tekmovanja in morajo biti v 
koledarju tekmovanj zveze.  
Vodstvo tekmovanja sestavljajo kapetan reprezentance in dva sodnika.  
 

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. 
 

7. člen 
Število kandidatov na izbirnih tekmovanjih je: 

a) v članski konkurenci 12 tekmovalcev 
b) v mladinski konkurenci 12 tekmovalcev (čoln) 
c) v mladinski konkurenci 8 tekmovalcev (obala) 
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8. člen 
Kandidati, ki so se prijavili na izbirno tekmovanje dobijo določeno število pozitivnih točk na podlagi 
uvrstitve po 58. členu Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju in sicer:  
število tekmovalcev - 12 

Točke dobijo prvih 6 uvrščenih kandidatov. Ostali kandidati nimajo točk. 
Prvo uvrščeni dobi 6 točk, vsaki nižje uvrščeni pa po eno točko manj (6,5,4,3,2,1) 

 
a) število tekmovalcev - 8 

Točke dobijo prvi 4. uvrščeni kandidati. Ostali kandidati so brez točk. 
Prvo uvrščeni dobi 4 točke, vsaki nižje uvrščeni pa po eno točko manj (4,3,2 ,1) 

 
9. člen 

Tekmovalci v trnkarjenju iz zasidranega čolna so lahko razporejeni v:  
1. čolne s šestimi (6) tekmovalci 
1. čolne s štirim (4) tekmovalci 

Tekmovalci v trnkarjenju z obale so razporejeni v dva sektorja. 
 

10. člen 
Tekmovalci se razporejajo v čolne oz. sektorje za vsaki tekmovalni dan z žrebanjem, na podlagi 
uvrstitve na uvrstitveni lestvici po 8. členu tega pravilnika po naslednji metodi: 
 v čolne: 
žreba se številke čolnov 
a.) za dva čolna se žreba med 1. in 2. ter 3. in 4. (itd) tekmovalcem, v katerem    
      čolnu bodo tekmovali 
b.) za tri čolne se žreba  med  1., 2. in 3.  ter 4., 5. in 6. (itd) tekmovalcem, v   
      katerem  čolnu bodo tekmovali  
v sektorje: 
Žreb je enak žrebu za čolne pod točko a)  
 
Pri  vseh variantah tekmovalci svoje tekmovalne pozicije žrebajo sami. 
 

11. člen 
Točkovanje dnevnih uvrstitev se vrši na naslednji način: 

a) 12 tekmovalcev: 
1. mesto 12 točk, 2. mesto 11 točk, 3. mesto 10 točk, 4. mesto 9 točk, 5. mesto 8 

točk,............12. mesto 1 točka 
             b)  8 tekmovalcev 

1. mesto 8 točk, 2. mesto 7 točk, 3. mesto 6 točk, 4. mesto 5 točk, 5. mesto 4       
točke,............8. mesto 1 točka 

 
12. člen 

Za žreb za naslednji tekmovalni dan se izdela lestvica na podlagi skupnih uvrstitvenih točk 
predhodnih dni izbirnega tekmovanja (brez pridobljenih pozitivnih točk). Pridobljene pozitivne točke 
se prištejejo pri izdelavi končne uvrstitvene lestvice. 
 

13. člen 
Če imata dva ali več tekmovalcev na končni lestvici enako število točk, je boljše uvrščeni tisti 
tekmovalec, ki doseže večje število uvrstitvenih točk na samem tekmovanju. Če tekmovalci z 
enakim številom točk niso imeli pridobljenih pozitivnih točk, je boljše uvrščeni tisti tekmovalec, ki 
ima boljšo dnevno uvrstitev in potem tisti tekmovalec, ki v vseh tekmovalnih dnevih doseže večji 
skupen veljavni ulov. 
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14. člen 
Pritožbe na pogoje in postopke, ki jih v pisni obliki (v roku 15 minut po končanem tehtanju ulova) 
vložijo tekmovalci, pomožni sodniki, voditelji čolnov ali kapetani tekmovalcev, je vodstvo 
tekmovanja dolžno rešiti pred izdelavo uvrstitvene liste in izdati pisne odločbe. 
V disciplini lov s skalne in zidane obale je potrebno pritožbo vložiti ustno takoj po opravljenem 
tehtanju posameznega tekmovalca, da se sporni primerki shranijo, vendar je potrebno v 15. 
minutah po končanem tehtanju ulova vseh tekmovalcev vložiti tudi pisno pritožbo s pritožbeno 
takso, sicer se ustna pritožba ne upošteva.  
Pritožba se obravnava po prvem odstavku tega člena. Rešitev vodstva tekmovanja je dokončna.  
 

15. člen 
Za določbe, ki niso zajete v tem delu pravilnika veljajo določbe iz Pravilnika o tekmovanjih v 
trnkarjenju na morju, ki ga je izdala Zveza za športni ribolov na morju Slovenije.  
 
DRUGI DEL 
 
2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV DRŽAVNE REPREZENTANCE 
 

16. člen 
Določila, ki so zajeta v drugem delu tega pravilnika veljajo na mednarodnih tekmovanjih v 
športnem ribolovu na morju za vse reprezentance Zveze za športni ribolov na morju Slovenije.  
 

17. člen 
Državno reprezentanco sestavljajo tekmovalci (člani reprezentance) trenerji in kapetan 
reprezentance. Število članov reprezentance je odvisno od vrste tekmovanja in mednarodnih pravil. 
Reprezentanca lahko ima rezervnega člana. 
 

18. člen 
Izvršni odbor zveze odloča na podlagi predloga tekmovalne komisije, na katerih mednarodnih 
tekmovanjih bodo nastopale reprezentance zveze. 
 

19. člen 
Kapetana reprezentance za vsako posamezno vrsto tekmovanja na podlagi predhodnega razpisa 
in predloga tekmovalne komisije imenuje izvršni odbor. Kapetan je odgovoren predvsem za:  
a) priprave reprezentance pred njenim odhodom na tekmovanja;  

v ta namen: 

 vzdržuje stike z organizatorji tekmovanja 

 skrbi za organizacijo prevoza 

 obvešča člane reprezentance o potrebnih ukrepih in o splošnih okoliščinah tekmovanj  

 organizira občasne sestanke s člani reprezentance in predlaga termin za treninge ali druge 
priprave 

 usklajuje vse dejavnosti, ki zadevajo reprezentanco in Zvezo 

 predlaga finančne rešitve odprave reprezentance 

 predlaga druge ukrepe za uspešne priprave reprezentance 
b) kapetan reprezentance skrbi za prevoz, namestitev in prehrano reprezentance ter odloča o 

vseh drugi vprašanjih, ki se nanašajo na delo reprezentance 
c) ažurno sporoča medijem uvrstitve reprezentance in posameznikov ter v enem tednu po vrnitvi s 

tekmovanja odda tekmovalni komisiji poročilo o rezultatih ter o drugih dogodkih, ki se nanašajo 
na udeležbo in delo reprezentance 

Kapetan reprezentance je za svoje delo neposredno odgovoren Izvršnem odboru in tekmovalni 
komisiji zveze. 
Kapetan reprezentance mora tekoče obvladati najmanj enega od treh uradnih jezikov FIPS-M, 
uživati mora ugled pri članih reprezentance in jo mora biti sposoben voditi od priprav do udeležbe 
ter vrnitve s tekmovanja. 
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20. člen 
Po potrebi, Izvršni odbor zveze na predlog tekmovalne komisije imenuje za določeno mednarodno 
tekmovanje enega ali več trenerjev reprezentance. 
Trener je lahko aktiven tekmovalec, vendar ne sme biti član državne reprezentance.  
Trener predvsem: 

 skrbi za fizično in tekmovalno pripravljenost tekmovalcev in nadzoruje njihove treninge  

 svetuje tekmovalcem, kako naj tekmujejo in med tekmo odloča o vseh vprašanjih, neposredno 
povezanih s tekmovanjem 

 skrbi za opremljenost tekmovalcev 

 kapetanu reprezentance predlaga vse ukrepe, vezane na tekmovanja članov reprezentance  

 skrbi za dobre odnose med tekmovalci. 
V kolikor reprezentanca nima trenerja, zgoraj opisane naloge prevzame kapetan reprezentance. 
 
 

21. člen 
Člani reprezentance morajo skrbeti: 

 za svojo tekmovalno in drugo zaupano opremo 

 za strokovno in tekmovalno usposobljenost ter primerno psihofizično pripravljenost , spoštovati 
morajo vodstvo reprezentance in druge člane reprezentance 

 spoštovati morajo sponzorske pogodbe, ki jih sklene Zveza. 
 

22. člen 
Član reprezentance ima pravico, da se predstavlja javno. Kot državni reprezentant mora skrbeti za 
svoj osebni ugled in za ugled svoje države. 
 

23. člen 
V času, ko je reprezentanca v tujini, odloča o vseh zadevah kapetan reprezentance. V primeru 
neupoštevanja njegovih določil je član reprezentance lahko začasno suspendiran in ga nadomesti 
rezervni tekmovalec. Člani reprezentance ne morejo dajati javn ih izjav brez soglasja kapetana 
reprezentance. 
O delu kapetana reprezentance ali trenerja lahko član reprezentance posreduje svoje pripombe 
tekmovalni komisiji in Izvršnem odboru zveze. 
 

24. člen 
Za udeležbo reprezentance na mednarodnih tekmovanjih se sredstva  zbirajo iz članskih ter 
sponzorskih in drugih prispevkov. 
Vsa sponzorska sredstva, ki jih pridobi vsak član reprezentance, je treba nakazati na žiro račun 
Zveze za tekmovalno dejavnost. 
 

25. člen 
Za kršitve določb tega pravilnika na predlog Izvršnega odbora, tekmovalne komisije ali kapetana 
reprezentance, disciplinsko razsodišče izreče posameznemu članu reprezentance - glede na 
stopnjo kršitve - enega od ukrepov: 
1. Začasna odstavitev s funkcije tekmovalca, rezervnega tekmovalca, trenerja ali kapetana 

reprezentance za dobo do 1 leta. 
2. Prepoved opravljanja katerekoli funkcije v državni reprezentanci za dobo, daljšo od enega leta 

oziroma za stalno. 
3. Razrešitev kršitelja z njegove funkcije do konca mandata. 
4. Denarno kazen v višini povzročene materialne škode 
 

26. člen 
V ta člen se vnesejo datumi zadnjih sprememb tega pravilnika. 
Zadnje spremembe pravilnika  o državnih reprezentancah so bile sprejete na seji izvršnega odbora 
zveze dne 11.05. 2007 na predlog tekmovalne komisije z dne 08.05. 2007 in stopijo v veljavo takoj.  
Zadnje spremembe pravilnika  o državnih reprezentancah so bile sprejete na seji izvršnega odbora 
zveze dne 7.3.2014 na predlog tekmovalne komisije z dne 13.12.2013 in stopijo v veljavo takoj. 
 


