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POROČILO GLAVNEGA SODNIKA
O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI TEKMOVANJA
Podpisani glavni sodnik Zveze za športni ribolov na morju Slovenije …………………………………………..
podajam naslednje poročilo o organizaciji in izvedbi tekmovanja.
01. Naziv-vrsta tekmovanja in konkurenca, krog za:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Tekma je v letnem načrtu/koledarju tekmovanj ZŠRMS.
DA / NE
02. Tekmovalni dnevi ( krogi ) / Datum tekmovanja: …………………………………………………...
03. Kraj tekmovanja: …………………………………………….…………
04. Organizator tekmovanja: ...……………………………………………………………………………..………
05. Prireditelj tekmovanja: ………………………………………………………………………………………….
06. Vodstvo tekmovanja: - delegat ……….…………………………….…………………………………………
- glavni sodnik ……………………………………………………….………………...
- pomožni sodniki ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
07. Vodja tekmovanja: …………………………………………………….........................................................
08. Pregled pripravljenosti vseh sredstev za tekmovanje:
- signalna, razglasna, table s številkami, boje..: DA / NE
- izdane naloge pomožnemu osebju neposredno: DA / NE
- izdane naloge pomožnemu osebju preko vodje tekmovanja: DA / NE
09. Preverjanje pripravljenosti prireditelja:
- izdelan program in protokol izvedbe tekmovanja: DA / NE
- pripravljena potrebna sredstva za protokole (zastave, himne, table z napisi sodelujočih ekip: DA / NE
- je bilo neposredno ali preko odgovorne osebe preverjeno, če področje in cona za lov ustrezata
pogojem navedenim v Pravilniku o tekmovanjih…….: DA / NE
- je bilo pred začetkom tekmovanja opravljeno usklajevanje ure s pomožnimi sodniki: DA / NE
- je bila dogovorjena signalizacija – …: DA / NE
- so bila podana navodila za postopek z ulovom po končanem tekmovanju: DA / NE
- so bili podani ostali potrebni podatki za tekmovanje (čl. 119)…... DA / NE
10.

1. dan ( krog )
Zbor tekmovalcev ob ……………uri;
Začetek tekme ob ……….……… uri;

2. dan ( krog )
Zbor tekmovalcev ob ……………uri;
Začetek tekme ob ……….……… uri;

11. Tekma je bila v (vpiši akvatorij in kraj):
1. dan ( krog ) :………………………………………………………………………………………………
2. dan ( krog ) : ………………………………………………………………………………………………
12. Pripravljenost lovne cone in označenost z bojami (ustrezno obkroži):
odlična – dobra – ustrezna – neustrezna
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13. Vreme v času tekmovanja (ustrezno obkroži):
1. dan ( krog ): sončno – toplo – mrzlo – oblačno – deževno – vetrovno - nevihtno
2. dan ( krog ): sončno – toplo – mrzlo – oblačno – deževno – vetrovno - nevihtno

14. Vedenje tekmovalcev, spremljevalcev in uradnih oseb:
- športno vedenje vseh akterjev; - DA / NE
- je bilo potrebno posredovanje ali izdano opozorilo kateremu tekmovalcu: DA / NE
- grožnje, poskus fizičnega napada, napad; - DA / NE
15. Delo in opravljanje dolžnosti pomožnega sodniškega kadra na tej tekmi (ustrezno obkroži):
odlično – dobro – zadovoljivo – nezadovoljivo

16. Opravljanje kontrole, merjenje, preštevanje in tehtanje ulova:
- je potekalo skladno s Pravilnikom o tekmovanju….: DA / NE
- je bilo potrebno posredovanje pri katerem od postopkov…: DA / NE
17. Tekmovanje je potekalo (ustrezno obkroži):
brez pripomb – z manj zahtevnimi pripombami – z zahtevnimi pripombami – s pritožbo v pisni obliki – z diskvalifikacijo

18.

1. dan ( krog )
Konec tekme ob ………..….. uri;
Tehtanje ulova ob ………..…uri;

2. dan ( krog )
Konec tekme ob ………..….. uri;
Tehtanje ulova ob ………..…uri;

PODROBNOSTI S TEKMOVANJA
analiza in ocena, pridobljene izkušnje in pripombe, predlogi glavnega sodnika

Podpis glavnega sodnika:
V/Na

OPOZORILO: Glavni sodnik je v skladu z Ad 10 126. člena Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju
na morju dolžan v roku treh dneh dostaviti organizatorju zapisnik s tekmovanja, na
katerega je delegiran.
Zapisniku priložiti kopijo izvoda zapisnika o ulovu in poročila o ujetih količinah ribe.
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