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TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 24.11.2017

Zapisnik 29. redne seje
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 16.2.2018 s pričetkom ob 17:00 uri
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Franc Pustavrh, Danilo Torej, Damjan Vrhovnik,
Iztok Čuk .
Sprejet dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 28. redne seje TK
Potrditev kapetana mladinske reprezentance U21
Krajša razprava o prispelem pravilniku v Big Game disciplini
Tabela tekem za 2018
Razprava o kotizacijah za leto 2018 in uskladitev
Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 28. redne seje
Ad.2
Na objavljeni razpis za kapetana U21 sta prispeli dve vlogi. Prijavljena Darko Kranjc in
Frenk Godnič sta bila vabljena na 29. Sejo TK, kjer sta pred komisijo še dodatno
pojasnila zakaj jih to delo zanima . Komisija jima je postavila tudi nekaj vprašanj in se
nato odločila kdo bo kapetan reprezentance U21. Za izbor kapetana je prevladalo
dejstvo, da ima Darko Kranjc več izkušenj na področju organizacije, saj je izpeljal že kar
nekaj prireditev. Ukvarja se tudi z turizmom in tekoče obvlada Angleščino. Ker pa
imamo v našem programu tudi komisijo za delo z mladimi se je TK odločila, da drugega
kandidata predlaga IO-ju za predsednika te komisije. Dogovorila se je tudi za predlog
ostalih v tej komisiji.

Članica:
Member:

Sklep Ad. 2
Tekmovalna komisija soglasno potrjuje za kapetana reprezentance U21 g.Darka
Kranjca iz RD SOLINAR Strunjan.
Prav tako potrjuje g. Frenk Godniča za predsednika komisije za delo z mladimi.
Komisijo sestavljajo še Darko Kranjc in Klavdij Veldin.
Vse te predloge da izvršnemu odboru v potrditev.
Ad.3
Pravilnik za Big Game je dostavljen TK v vpogled. Opazila je nekaj manjših napak.
Predvsem slovničnih. TK predlaga, da se pravilnik lektorira pri ustreznemu lektorju
oziroma strokovnjaku, ki bo pravilno popravil slovnične napake. Glede samih pravil pa
TK ne bo posegala v njega, saj to ni naše področje. Kot vemo je zveza usmerjena in
ustanovljena zaradi trnkarjev. Vse ostale panoge so sprejete za to, da se lahko
tekmovalci iz teh panog udeležujejo svojih tekmovanj preko zveze, če ne, bi morali
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ustanoviti svojo. Kar se tiče finančnih sredstev pa predlagamo IO, da uredi pravilnik
oziroma pravila, ki bo urejal sredstva, katera bojo prihajala na račun zveze za njihove
dejavnosti.
Ad.4
Letos smo imeli državno prvenstvo za U21 iz zasidranega čolna v času enega
predtekmovanja, kar se je izkazalo za dobro odločitev. Ker na predtekmovanju nastopa
zadnja leta nekaj manj tekmovalcev je prilika, da lahko to tekmo izpeljemo vzporedno z
enim predtekmovanjem. Zato TK sprejema naslednji sklep:
Sklep Ad. 4
Državno prvenstvo U21 se prestavi na prvo predtekmovanje 29. – 30. September 2018.
Predsednik popravi koledar tekmovanj in ga pošlje klubom ter v zamenjavo na spletni
strani zveze.
Ad. 5
Kotizacije za državna prvenstva se v tem letu ne spreminjajo in ostajajo ista.
Kotizacija za tekmovalce:
Enodnevna tekmovanja Tekmovalec
Spremljevalec
Dvodnevna tekmovanja Tekmovalec
Spremljevalec

22 EUR
15 EUR
35 EUR
15 EUR

Prispevek zveze prirediteljem tekem
DP Obala člani
DP obala mladi
DP roka
DP palica finale
Predtekmovanje
ali odtegljaja

600 EUR
800 EUR
1000 EUR
1600 EUR
1500 EUR, če je 5 čolnov. Za vsak nadaljnji čoln 200 EUR dodatka

Ad.6
Razno
Klubi imajo na razpolago koledar tekem, zato jih TK poziva na oddajo svojih klubskih
tekmovanj. Podatke se pošilja predsedniku zveze na e-mail : vinko.mojskerc@luka-kp.si
Rok za oddajo podatkov o klubskih tekmah je 30.3.2018.
Seja se je zaključila ob 17:50
Vinko MOJŠKERC
Predsednik
tekmovalne komisije
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