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ZADEVA:  SVETOVNO PRVENSTVO  SUPETAR-BRAČ 2015 -  POROČILO 
MLADINSKE REPREZENTANCE U-21 ZŠRMS 

 
 

 
V času od 01.10.2015 do 11.10.2015 se je Slovenska mladinska reprezentanca U-21 ZŠRMS v 
sestavi: 
 
- Matej Šimičič Rupert 
- Erik Špeh 
- Andrej Kristan 
- Domen Semprimožnik  
- Jan Krajcar 
 
udeležila  15. svetovnega prvenstva v ribolovu s palico iz zasidranega čolna, ki je potekalo v 
kraju Supetar na otoku Braču na Hrvaškem. Reprezentanco je kot kapetan vodil Marko Kočar 
trener pa je bil Klavdij Veldin. 
 
V Supetar smo s kombijem iz Kopra odpotovali 01.10.2015 zjutraj in se v Splitu vkrcali na 
trajekt za Supetar ob 14.15 uri. 
Ker je bila letos možnost izbrati svojo namestitev smo v Supetarju najeli hišo, kjer smo se 
nastanili. Nastanitev je bila blizu hotela, kjer je bil organizator in so potekale vse aktivnosti v 
zvezi s prvenstvom. Tudi center mesta  in pomol, kjer so se vkrcavali na barke je bil blizu 
namestitve. Prav tako smo sami poskrbeli tudi za hrano.  
 
V Supetar smo odšli pred začetkom SP in smo imeli tudi 2 dodatna treninga in sicer 02.10.2015 
ter 03.10.2015. Na treningih so mladinci imeli enko vabo kot na tekmovanju (jadranske kalamare, 
sardele in dagnje).  



Seznanili so se z ribo, ki je bila v conah tekmovanja ter izpilili način ribolova. Zamenjali so več 
pozicij in lovili v vseh treh ribolovnih conah. Trening je bil na od 7-50m globine. Riba je bila: 
fratri, kantarji, orade, riboni, modraki, menole, največ pa je bilo bob. 
Dne 05.10.2015 je bil uradni trening. 
 
Pred tekmovanjem smo na verifikaciji naleteli na težavo, kjer delegat FIPS-M g. Deranter ni 
dovolil nastop Janu Krajcarju, kateri je bil premlad glede na novo sprejet popravljen člen  
Pravil tekmovanja lansko leto v San Marinu in je začel veljati letos. Za to spremembo nismo 
vedeli. Pred tem spodnja meja ni bila določena s starostjo in so Italijani že tekmovali z mladinci 
starimi 14 let. Glede na to sva s Klavdijem protestirala pri delegatu, vendar ni dovolil nastopa in 
da ne bo nosil odgovornosti. 
Tako so tekmovali samo štirje.  
Po tem dogodku so bili tekmovalci malo potrti, vendar smo se večer pred tekmovanjem usedli 
skupaj se pogovorili in dvignili moralo. Skupaj s pomočjo Jana so se pripravili na prvi dan 
tekmovanja.  
 
Mladinci so tekmovali na sedmih barkah po trije ali štirje na barki. 
 
Prvi tekmovalni dan so zasedli ekipno 3. mesto. Drugi tekmovalni dan so bili ponovno 3., kakor 
tudi  tretji tekmovalni dan in so s tem v skupni razvrstitvi ekipno zasedli 3. mesto. S tem so 
ponovno dosegli odličen rezultat. 
Na podelitvi pa je bil kot član naše ekipe (kar je tudi bil) na oder za zmagovalce klican tudi Jan 
Krajcar, ki je prav tako kot ostali prejel medaljo. 
 
Posamično so zasedli naslednje skupne uvrstitve: 

- 8. Mesto Andrej Kristan 
- 9. Mesto Domen Semprimožnik 
- 10. Mesto Matej Šimičič Rupert in 
- 16. Mesto Erik Špeh 

 
Vsak večer po treningih in ribolovnih dneh se je sestala celotna mladinska reprezentanca in smo  
analizirali ribolovni dan ter izmenjali spoznanja pri ribolovu. Nato so se tekmovalci pripravili za 
naslednji dan.  Jan Krajcar pa ni počival in je ve čas priprav a tekmovanje pomagal ostali članom 
(pri izdelovanju navez, pripravi opreme…) Vzdušje v ekipi je bilo pozitivno, kolegialno, 
teamsko.  
Cilj je bil enoten in sicer, da se potegujejo za dobro uvrstitev (naš skupni cilj je bil medalja). Na 
treningih in tekmovanju so se vsi naši tekmovalci trudili in pokušali porabiti vse svoje znanje 
ribolova. 
 
Iz  Supetarja smo se po končanem SP srečni, zdravi in nepoškodovani vrnili domov. 
 
Glede na to, da smo imeli privat namestitev in si večinoma kuhali sami, ter smo plačali kotizacijo 
samo za tekmovanje, smo porabili skupaj z dodatnima treningoma manj denarja, kot če bi plačali 
celotno kotizacijo (bivanje v hotelu,hrana, tekmovanje) samo za čas SP. 
 
 
Lucija 18.10.2015                                                                                      Marko Kočar-kapetan 


