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Zapisnik 31. redne seje
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 26.10.2018 s pričetkom ob 16:00 uri
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, France Pustavrh, Luka Maslo, Milorad Škrokov,
Damjan Vrhovnik.
Sprejet dnevni red
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Potrditev zapisnika 33. redne seje TK
Določitev delegata za DP palica 2018.
Razprava za DP U21 – lov s palico iz zasidranega čolna – nov datum.
Predtekmovanja 2018 - razprava
Pravilnik - razprava
Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 30. redne seje s tem, da TK odstopa od nadaljnjega usklajevanja
pravilnika za Big Game tekmovanja, ker ni bilo nobenega odziva na s strani akterjev
tekmovalcev v Big Game tekmovanju. Še vedno pa je pripravljena sodelovati.
Ad.2
Za državno prvenstvo v lovu rib s palico iz zasidranega čolna za leto 2018 je TK določila
France Pustavrha, ki je to nalogo tudi sprejel.
Ad.3
Zaradi manjših zapletov okoli DP U21, TK določa nov datum za to prvenstvo.
Tekmovanje bo na isti vikend kot je izbirno tekmovanje za reprezentanco. To je 24. In
25. 11.2015. Predsednik TK pripravi razpis in ga pošlje klubom, ki imajo v svojih vrstah
mlade tekmovalce.
Članica:
Member:

Ad. 4
TK je obravnavala letošnja predtekmovanja. Ugotovila je, da je v drugem
predtekmovanju prišlo do nerazumevanja določenih pravil, ki si jih posamezniki po svoje
razlagajo. Nekateri tekmovalci so odlagali palico na dele čolna, čeprav je bila naveza v
vodi. To ni dovoljeno! Prav tako TK ugotavlja da sta delegat in glavni sodnik na drugem
predtekmovanju pravilno ukrepala glede poškodovane ribe, ki je nista priznala in izločila
iz ulova. Prav tako sta pravilno ravnala, ker nista diskvalificirala tekmovalcev.
Ad.5
Zaradi težav in nerazumevanja pravilnika, oziroma ignoriranja nekaterih tekmovalcev je
TK sprejela odločitev, da spremeni stavek v pravilniku, ki govori o tem. TK opozarja, da
to ni sprememba pravilnika ampak samo jasnejša razlaga o tem kdaj se palica ne sme
odlagati iz rok. Že v sami spremembi tega člena je takrat TK imela ta namen, da se
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palica ko je naveza v vodi ne sme dotikati nobenega dela oziroma premeta na čolnu.
To pravilo je povzela iz FIPS-M pravilnika. To pravilo se je upoštevalo že vrsto let, sedaj
pa se pojavijo posamezniki, ki ignorirajo to pravilo. Med njimi tudi taksni, ki že vrsto let
tekmujejo sedaj pa naenkrat to za njih ne velja več! Na slabšem so pa tisti ki se držijo
pravil !
V drugem primeru je bil poškodovan primerek, ki je bil nato izločen iz ulova. Že leta
nazaj smo tekmovalca, ki je oddal poškodovan primerek celo diskvalificirali. Takrat je bil
primerek točno na meji dovoljene mere. Tokrat je bil malo večji ( izjava delegata),
vendar to ne pomeni, da se lahko ribo poškoduje. Konec koncev gre za športni ribolov
in do rib se moramo tako tudi obnašati. V pravilniku( člen.72) tudi piše, da se primerkom,
ko pregloboko pojedo trnek z vabo mora odrezati predvrvico tako, da jim ne gleda iz
gobca.
Že vrsto let se na tekmovanjih držimo tega pravila , da se riba v nobenem primeru ne
poškoduje.
Po FIPS-M pravilniku za poškodovan primerek sledi takojšnja diskvalifikacija! V našem
pravilniku žal nimamo v 167.členu, ki govori o disciplinskih ukrepih tega opredeljeno,
zato tudi odločitev glavnega sodnika in delegata bila pravilna.
TK sprejema naslednje sklepe:
Sklep Ad.5-a
Stavek iz 76.člena se spremeni iz :
Odlaganje palice, ko je naveza v vodi, ni dovoljeno.
Se nadomesti z
Ko je naveza v vodi se palica ne sme v nobenem trenutku dotikati delov čolna ali
kateregakoli predmeta na čolnu. ( po predlogu Andreja Suše – RD Strunjan)
Sklep Ad.5-b
TK sprejema odločitev, da spremeni poglavje 72.člena o postopku z ulovom s popravki
in posledično temu tudi 167.člen, ki govori o disciplinskih ukrepih. Sklep Ad.5-b gre v
potrditev I.O.
72.člen
V tem členu je potrebno samo spremeniti odstavke.
Stari :
Ujete ribe, ki je ni dovoljeno loviti, ribič ne sme prijemati s suho roko, ko jo osvobaja s
trnka. Če je trnek pregloboko in ga ribič ne more odstraniti, ne da bi ribo poškodoval, ga
je dolžan odrezati tako, da ribiška (pred)vrvica ne sega iz gobca. Ujetemu …….

Članica:
Member:

Spremenili bi samo zaporedje odstavkov !
Novi :
Ujete ribe, ki je ni dovoljeno loviti, ribič ne sme prijemati s suho roko, ko jo osvobaja s
trnka.
Če je trnek pregloboko in ga ribič ne more odstraniti, ne da bi ribo poškodoval, ga je
dolžan odrezati tako, da ribiška (pred)vrvica ne sega iz gobca. Ujetemu …….
167.člen
V ukrep pod c) se doda
 Če tekmovalec med izvajanjem ribolova poškoduje primerke oziroma jih preda na
tehtanje
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Ad.6 – Razno
Ad.6-a
France Pustavrh
Predlaga , da se pripravi - zbere vse spremembe pravilnika po letu 2014 na skupnem
listu in se jih objavi na spletni strani in pošlje tudi klubom.
TK obenem poziva vse klube, da podajo svoja mnenja, če je potrebno še kašen člen v
pravilniku korigirati.
Ko bo TK zbrala še te popravke bi predlagala novo tiskanje pravilnika z vsemi popravki.
Ad6-b
Milorad Škrokov
Predlaga, da se spremeni 55.člen
Spremeni se točka 4) iz 18 na 16 let
Briše so odstavek v tem členu:
Predhodni stavek ne velja za starejše mladince, ki lahko sočasno tekmujejo tudi v
kategoriji članov.
Ad6-c
France Pustavrh
Povedal je, da njihov tekmovalec, niti klub niso bili obveščeni, da rezerva v
reprezentanci za leto 2018 Denis Patarčec ne gre na svetovno prvenstvo.
Takrat je TK sprejela sklep, da v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva rezerva
gre na SP. Predsednik TK pove, da denarnih sredstev takrat ni bilo še nakazanih na
zvezo in zaradi tega rezerva ni šla. Koliko jih je do danes nakazanih bi bilo pa treba
vprašati predsednika zveze.
Priznava pa predsednik TK, da bi morala v navezi z kapetanom reprezentance vsekakor
obvestiti, obveščati rezervo o njenem odhodu na SP.
Predsednik TK bo o tem govoril z kapetanom, da se takšna dejanja ne ponovijo več.
Ad6-d
France Pustavrh
Predlaga, da se pripravi seznam vsej dejavnosti, ki jih mora izvesti klub za izvedbo
kvalitetnega tekmovanja v rangu zveze.
Do tega predloga prihaja zaradi opažanj zadnjih prvenstev ko ni bil prisoten zdravnik.
Treba se je zavedati, da je zdravnik potreben zaradi zakona. V kolikor ga ni na prireditvi
prireditelj nosi veliko odgovornost in mu lahko tudi sledi kazen s strani države.
Bo pa TK predlagala, da se namesto zdravnika vnese v pravilnik » zdravstveno osebje«.
V tem primeru je vsekakor lažje poskrbeti za nekoga ki lahko nudi prvo pomoč.

Članica:
Member:

Seja se je zaključila ob 17:30
Vinko MOJŠKERC
Predsednik
tekmovalne komisije
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