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TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 15.03.2010

Zapisnik 10. redne seje ,

ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 15.03.2010 z pričetkom ob 18:00
Prisotni ; Vinko Mojškerc, Danilo Torej, Marjan Čater, Bernard Mauer
Opravičeno odsoten : Stojan Babič

Sprejet dnevni red .

1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 10. redne seje TK
Razprava prispelih vlog in izbira kapetanov za reprezentance
Predlog finančne podpore za EP na roko klubom
Sprememba tekmovalnega koledarja zaradi spremembe datuma SP v lovu rib iz
zasidranega čolna za člane
5. Določitev delegatov za drţavna prvenstva v letu 2010
6. Pregled prejetih razporedov klubskih tekmovanj
7. Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 11. redne seje. Pod razno se bo obravnavalo pismo RD Solinarja

Članica:
Member:

Ad.2
Po daljši razpravi in pregledu prispelih prijav kandidatov za kapetane reprezentanc v
ribolovu iz zasidranega čolna se TK odloči, da da kandidate na glasovanje.
Edini kandidat Zdenko Grando za kapetana U21 se soglasno potrjuje.
Za člansko reprezentanco sta prispeli dve prijavi. Aleksander Škraban in Janez Pucihar.
Slednji je dobil tri (3) glasove ZA in enega (1) proti.
Ob razpravi, ki je potekala za izbiro kapetana komisija predlaga spremembo, oziroma
dopolnitev 19. Člena pravilnika o drţavnih reprezentancah ;
Kapetan je imenovan za določeno obdobje. Obdobje je 4( 2 ) leti. Med obdobjem se
lahko kapetana zamenja, oziroma razreši na podlagi utemeljenega predloga, ki ga
rešuje TK, preveri in dokončno reši disciplinsko razsodišče.
Na podlagi tega je sprejela TK naslednji sklep :

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Sklep Ad.2
TK podaja predlog za kapetana Zdenka Granda v kategoriji U21 in za kapetana članske
reprezentance v lovu rib iz zasidranega čolna Janeza Puciharja. Mandat predlaganih
kandidatov naj traja do 31.12.2010. TK bo ponovni razpis za kapetane objavila konec
novembra 2010.

Ad.3
Na naslov TK je prispela prošnja za sofinanciranje nastopa RD Solinarja na EKP in SKP
2010. Ţe tekom leta 2009 je predstavnik RD Oradela opomnil, da bi lahko bila sredstva
za sofinanciranje klubov večja. Do sedaj je bilo to 1000 EUR skupne vsote. Še bolj
pomembno bi bilo, če bi lahko zveza odobrila višja sredstva društvom, ki sodelujejo z
mladinci na pokalu Alpe Adria.
TK prosi, da IO obravnava to temo na eni svojih sej.
Prošnjo s strani RD Solinar bo TK obravnavala kasneje, ker pričakuje še kakšno od
drugih društev. V paketu jih bo posredovala IO v odobritev. Zato TK poziva društva, ki
se mislijo udeleţiti teh prvenstev, da pošljejo svoje prošnje.

Ad.4.
Zaradi spremembe datuma svetovnega prvenstva v lovu rib s palico iz zasidranega
čolna v Črni Gori se je TK odločila, da prestavi Drţavno prvenstvo na roko v drugi
termin. Tekmovanje je prestavljeno na 29. Avgust 2010.
TK je prejela pripombo na terminski plan tekmovanj za leto 2010 s strani RD Solinar.
Pripomba je datirana z 17.12.2009 in predsednik pove, da ne ve, kako je šele sedaj
prišla v njegove roke, ker je redno hodil v prostore zveze preverjati pošto. Škoda, da
pripomba ni poslana tudi pa e-mail pošti.
Pripomba je na termin predtekmovanja. Ko je komisija določala datume smo določili ta
termin zaradi tega, ker smo smatrali, da ne bo nihče odšel na svetovno klubsko
prvenstvo ( SKP ) , ki je na Portugalskem. Vemo, da so stroški veliki in da je v današnjih
časih teţko zbrati sponzorska sredstva. Ker je RD Solinar izrazil ţeljo, da bi odšel na to
tekmovanje se je TK odločila, da prestavi en termin predtekmovanja. Namesto 4 in 5
septembra se ta termin prestavi na 18 in 19 september 2010. Ker smo šele v marcu
smatramo, da nismo naredili prevelikih teţav prirediteljem teh tekmovanj.
Popravljen koledar bo objavljen na spletni strani zveze.
Ad.5
TK je skušala zagotoviti delegate za vsa tekmovanja v letošnjem letu. Delno je to uspelo
in je določila delegate za naslednja tekmovanja.
DP obala člani in DP roka – Bernard Mauer
DP U21 – Marjan Čater
PT palica 11 in 12 september – Danilo Torej
Ostali delegati bodo določeni naknadno.
Članica:
Member:

Ad.6
TK je pregledala prispele koledarje tekmovanj društev za leto 2010. Kot po navadi je to
storilo malo klubov. Prispeli so štirje koledarji ( RPD Piran, RD Solinar, RD Mormora in
ŠPRD PLK Koper ). Apeliramo na društva, da to storijo takoj.

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Ad.7
Razno
Ad.7.1
Odgovor društvu RD Solinar na predloge za spremembe.
TK ugotavlja, da je ţe obravnavala zadevo podano z 25.3.2009 in prvo točko tudi
realizirala.
Danes smo ponovno razpravljali še o ostalih treh točkah.
Predlog za spremembo uvrstitve tekmovalca v reprezentanco TK smatra, da je
dosedanji način izbire reprezentance ustrezen in se naj ne bi do nadaljnjega spreminjal.
To temo smo obravnavali tudi ţe na 10. seji in je omenjena v točki Ad.6.
( Hrvaška zveza razmišlja in razpravlja o tem, da uporabijo naš sistem )
Drţavni prvak je nagrajen z 16 točkami, ki jih nosi tri leta in ni se še zgodilo, da ne bi
vsa tri leta ne bil na razigravanju za reprezentanco, četudi kasneje ni dobil niti točke
več.
RD Solinar predlaga povišanje ribolovne dovolilnice na 90 EUR, kar bi prineslo dodatna
sredstva, ki naj bi se namensko uporabila za reprezentance. To točko mora razpravljati
IO.
Drţavno medklubsko prvenstvo
Tudi o tej temi smo govorili a ţal nič napisali. TK pripravlja predlog za uvrstitev
drţavnega klubskega prvenstva pod okrilje zveze.
Ad.7.2
TK je na 10. redni seji v točki Ad. 10 podala sklep v obravnavo IO. Prosimo, da se ta
predlog uvrsti na dnevni red 1.redne seje IO v letu 2010.
Priloga ;
Prijave kandidatov : Aleksandra Škrabana in Janeza Puciharja. ( arhiv zveze )
Dopis RD Solinar ( spletna stran zveze)
Popravljen terminski plan tekmovanj v letu 2010 ( spletna stran zveze )

Seja se je zaključila ob 20:00
Članica:
Member:

Predsednik tekmovalne komisije
Vinko Mojškerc

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE
Tekmovalna komisija
Športna dvorana Bonifika
Cesta Zore Perello-Godina 3
6101 Koper

Strunjan, 17.12.2009

Zadeva:

Pripomba na terminski plan tekmovanj v letu 2010 in ponovitev naših
predlogov z dne 25.03.2009.

Spoštovani!
Ob pregledu terminskega plana za leto 2010 smo ugotovili, da sta obe predtekmovanji za DP
v ribolovu s palico iz zasidranega čolna v terminu, ko je na sporedu svetovno klubsko
prvenstvo na Portugalskem. Tekmovalnno komisijo pozivamo, da spremeni datuma za
predtekmovanji tako, da ne bojo sovpadali s SKP 2010. Možnih terminov je v septembru in
oktobru dovolj, lahko pa se prestavi tudi DP na roko na prvi ali drugi konec tedna v
septembru. Tako bi bili prosti 18., 19. in 25., 26. september kot možni termini za izvedbo.
Prav tako vas pozivamo, da uvrstite predloge, ki smo jih poslali konec marca letos na
ZŠRMS, na obravnavo na eni od vaših sej. V kolikor dopisa slučajno niste prejeli oz. ga
nimate več, vam ga prilagamo. Kakor boste opazili smo že takrat opozorili na nekatere zadeve
glede organizacije in izvedbe predtekmovanja za DP, ki ste jih obravnavali na 10. seji TK v
začetku tega meseca. Tudi v zapisniku 9. seje TK nismo zasledili naših predlogov oz. pobud,
niti ni razvidno, da bi o le teh razpravljali (predloge, ki se nanašajo na leto 2010, prosimo
smiselno uporabite za leto 2011).

Lep pozdrav

Milan Jakopič
Predsednik RD SOLINAR

Ribiško društvo »SOLINAR« Strunjan, Strunjan 28, SI-6320 Portorož – Slovenija

ZŠRMS
Obala
6320 Portorož

Strunjan, 25.03.2009

Zadeva: predlogi za spremembo/dopolnitev pravilnikov

V našem društvu smo se dogovorili, da na zvezo podamo sledeče predloge:
•

•

•

•

Predtekmovanje za DP s palico iz zasidranega čolna naj se razdeli na dva (2) dela, tako da
polovica tekmovalcev nastopi en konec tedna, druga polovica pa naslednji konec tedna.
Tekmovalna komisija naj pri razporedu (predžrebu) upošteva, da bojo tekmovalci istega kluba
prav tako razporejeni v obe skupini (ni potrebno če je prijavljenih manj/enako 3 iz enega
kluba). Kdaj bo kdo tekmoval mora biti znano vsaj 14 dni pred dogodkom (objavljeno tudi na
spletu), tako, da je dovolj časa za tekmovalce, da si uredijo zadeve. Predlagamo, da sta za
izvedbo 2 prireditelja (različna društva/kluba), saj je iz naših izkušenj težko organizirati dva
tako pomembna dogodka v tako kratkem času (posebno za manjša društva, ki imajo manj
članov). Težko je tudi, da so ljudje 2 zaporedna konca tedna na razpolago (2x3 dni je 6 dni v
10 dneh !!!).
Predlagamo tudi, da se državni prvak neposredno uvrsti v kader za državno reprezentanco.
Zadnjo besedo glede postavitve reprezentance pa naj ima selektor, ki je odgovoren za priprave
in rezultate na tekmovanjih najvišjega ranga. Da ne bi prišlo do malverzacij, zamere itd., naj
bi odločitev/izbor selektorja obvezno potrdil tudi neki organ zveze (tekmovalna komisija, …).
Glede rezultatov članske reprezentance v zadnjem obdobju smo mnenja, da bi bilo potrebno
zagotoviti pravočasne in bolj kvalitetne možnosti priprave na tekmovanja na najvišjem nivoju.
Zavedamo se, da so sredstva omejena, da se zgolj z “dobro voljo” ne uspe narediti vrhunskih
rezultatov. Delno rešitev vidimo v povečanju deleža sredstev iz naslova prodaje letnih in
ostalih ribolovnih dovolilnic. Za leto 2010 bi lahko npr. dvignili ceno letnih dovolilnic na
90,00 EUR, kar bi prineslo dodatna sredstva, ki bi se lahko namensko uporabila za
reprezentance.
Državno klubsko prevenstvo (t.i. medklubsko) naj bi prešlo pod okrilje zveze. Modus bi lahko
ostal nespremenjen, potreben bi bil le dogovor glede skupnega kosila, ki ga lani na primer
sploh ni bilo. Nekateri pač ne želijo kosila, vendar bi zadevo lahko uredili tako, da se sprejme
prijave pred tekmo (plačilo OBVEZNO zjutraj, da se ne bi zgodilo, da si po tekmi nekateri iz
takšnih ali drugačnih razlogov premislijo in ima nato organizator velike težave v restavraciji,
kjer je bila narejena rezervacija). Dovolj bi bila tudi “marenda”, enoločnica, pasulj ali
podobno, saj je bistvo, da se družimo.

Lep pozdrav
Klavdij Veldin
Predsednik RD SOLINAR

Ribiško društvo »SOLINAR« Strunjan, Strunjan 28, SI-6320 Portorož – Slovenija

