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Zapisnik 24. redne seje
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 11.3.2016 s pričetkom ob 17:00 uri
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Franc Pustavrh, Marko Kočar, Danilo Torej, trener
mladinske reprezentance – Klavdi Veldin
Iztok Čuk – opravičeno odstoten

Sprejet dnevni red
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje TK
2. Poziv trenerju mladinske reprezentance za navedbo imen tekmovalcev, ki bi lahko
zastopali reprezentanco.
3. Določitev datuma, ki ga morajo klubi upoštevati za klubske tekme v letu 2016
4. Razprava za izvedbo ribolova – ujemi – izpusti.
5. Pridobitev ponudb za izdelavo medalj in značk.
6. Razno
Ad. 1
Potrjen je zapisnik 23. redne seje
Ad. 2
Predsednik vpraša trenerja mladinske reprezentance Klavdija Veldina, če je uspel
pridobiti imena tekmovalcev, ki bi lahko zastopali reprezentanco. Pove, da žal ni uspel
tega storiti iz enostavnih razlogov – tekmovalcev enostavno ni. Za enkrat so trije
mladinci, ki bi lahko zastopali reprezentanco. Kapetan Marko Kočar pove, da bi bilo
treba pisati na FIPS-M in dobiti odobritev, pravzaprav sklep, da lahko v tej kategoriji
U21 lahko nastopajo tudi mlajši tekmovalci. V kolikor tega FIPS-M ne odobri Slovenija
ne bo mogla nastopati na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Postavlja pa se tudi
vprašanje, če sploh SP U21 v Črni gori bo zaradi našega izpada. Iz te debate je TK
sprejela naslednja dva sklepa.

Članica:
Member:

Sklep Ad.2 A
TK predlaga predsedniku zveze, da takoj napiše dopis na FIPS-M, ki naj obsega ;
1. Prošnja za dovolitev nastopa mlajšim tekmovalcem na SP U21, kot je to
določeno v pravilniku.
2. V vednost, da v kolikor to ne bo odobreno, ne bomo mogli nastopati na SP, ker
enostavno nimamo drugih tekmovalcev
3. V vednost, da v kolikor ni Slovenije na SP, obstaja velika možnost, da prvenstvo
ne bo regularno, zaradi premajhnega števila udeležencev.

Sklep Ad.2 B
Poziv klubom, da pošljejo na TK imena tekmovalcev, ki bi lahko tekmovali za
reprezentanco - TAKOJ
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Ad.3
Kot vsako leto je treba tudi letos poslati na TK podatek, ki obsega datumsko klubske
tekme, ki so pogoj, da lahko tekmovalci tekmujejo na tekmah državnega ranga.
Sklep Ad.3
Klubi, ki želijo tekmovati na tekmah državnega ranga morajo poslati podatek o klubskih
tekmah do 31.3.2016.
Ad.4
Pod to točko se je TK odločila, da za enkrat opusti idejo o tem načinu tekmovanja, saj ni
bilo nobenega odziva. Idejna zasnova je in menimo, da bi jo bilo v bodoče sprejeti.
Začeli bi lahko na kašnem manjšem tekmovanju, kot je npr. izbirno.
S tem načinom ribolova, bi lahko sprostili tudi nekatere vrste rib, ki sedaj ne veljajo in
mere bi lahko bile tudi zakonske.
Ad.5
Predsednik poda podatek ,da je treba naročiti nove medalje in pridobiti ponudbe.
Poraja se tudi vprašanje, če bi se medalje drugače podeljevale. Tako je mišljeno, da bi
lahko nekaj prihranili, seveda odvisno od cene.
Predlog TK je, da bi se vsaj za ekipna DP in mladinsko DP z obale podeljevalo manjše
medalje, na katerih bi bil znak zveze v obliki nalepke. Takšne medalje bi bile
neprimerno cenejše.
Ad.6
Razno
1. Marko Kočar opomni, da se svinci, ki jih je zveza nabavila na tekmovanjih na
severnih morjih vrne na zvezo. Mladinci so to že storili.
Predsednik TK se obveže, da opomni kapetana članske reprezentance, da isto
stori tudi on.
2. TK dobila podatek od RČD Porporella, ki jo prosi, da se v koledar tekmovanj
vnese pokalno tekmo Sveti Nazarij, ki bo dne 18.6.2016. Predsednik posreduje
novo tabelo administratorju spletne strani, da zamenja tabelo
3. Obveščamo vas, da bo I. del predtekmovanja imela MRK Menola iz Izole in II. del
predtekmovanja RPD Piran.
4. Po sestanku TK je bil sklican tudi IO, na katerem sem bil prisoten tako kot
po navadi tudi jaz in ostali člani TK. Kapetan mladinske reprezentance
Marko Kočar je na seji IO podal odstopno izjavo v kateri navaja, da
nepreklicno odstopa od mesta kapetana in vsakršnim delom z mladino iz
osebnih razlogov. S tem je nas je presenetil in odločil sem se, da takoj
pošljem razpis za kapetana mladinske reprezentance.

Članica:
Member:

Sklep Ad.6/4
Tekmovalna komisija objavlja razpis za kapetana mladinske reprezentance v kategoriji
lov rib s palico iz zasidranega čolna.
V prilogi razpis.
.
Seja se je zaključila ob 18:00
Vinko MOJŠKERC
Predsednik
tekmovalne komisije
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Razpis za kapetana mladinske reprezentance U21

Na podlagi 24. redne seje tekmovalne komisije in obravnave točke 6. dnevnega
reda, tekmovalna komisija objavlja razpis za mesto kapetana mladinske
reprezentance v lovu rib iz zasidranega čolna s palico - U21.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki se predstavijo z kratkim življenjepisom,
izkušnjami, ki jih imajo na področju ribolova in predvsem delu z mladimi.
Prijave sprejema tekmovalna komisija na naslov zveze v kuverti z pripisom
»razpis za kapetana – trenerja U21«
Rok oddaje je 31. marec 2016
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