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TEKMOVALNA KOMISIJA
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Zapisnik 13. redne seje ,

ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 28.01.2011 z pričetkom ob 18:00
Prisotni ; Vinko Mojškerc, Egon Brecelj, Stojan Babič
Opravičeno odsoten : Bernard Mauer, Savo Bembič

Sprejet dnevni red .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 12. redne seje TK
Razprava in potrditev članske reprezentance za leto 2011
Razprava in potrditev predloga za rezervo članske reprezentance 2011
Razprava o reprezentanci U21
Razprava o državnem ekipnem prvenstvu
Dopolnitev, oziroma predlog spremembe tekmovalnega pravilnika
a. Sprememba vrednostnih točk iz svetovnih prvenstev ( člen 58 )
b. Sprememba 95.člena – razdalje med čolni
c. Razprava 101.člena
d. Razprava 76.člena
7. Sprejem tekmovalnega koledarja za leto 2011
8. Poziv klubom za oddajo klubskih tekem
9. Priprava tabele prirediteljev DP za leto 2012
10. Potrditev tabele prirediteljev DP za leto 2011
11. Priprava predloga nadomestil za delegata in glavnega sodnika državnih
prvenstev
12. Razno
Članica:
Member:

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 12. redne seje.

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Ad.2
Po predlogu kapetana članske reprezentance in pregledu rezultatov izbirnega
tekmovanja za izbor reprezentance za leto 2011 je tekmovalna komisija sprejela
naslednji sklep;
Sklep Ad.2
Tekmovalna komisija potrjuje predlog kapetana članske reprezentance, da za leto 2011
zastopajo reprezentanco naslednji tekmovalci :
1.
2.
3.
4.
5.

Aljoša Tomšič
Aleksander Župevc
Vinko Mojškerc
Dejan Struna
Martin Grando

RD Solinar
PLK Koper
PLK Koper
RPD Piran
PLK Koper

Ad.3
Kapetan članske reprezentance je podal tudi predlog za rezervo 2011 in to tri
tekmovalce :
KIT Kranj
1. Marjan Čater
2. Edi Bizjak
PLK Koper
3. Danilo Torej
RD Oradela Piran
Predlog kapetana je, da se opravi trening v Italiji, kjer bo tudi SP. Trening naj bi se
opravil konec maja ali v začetku junija 2011. Treninga bi se udeležila reprezentanca in
tri omenjene rezerve. Na podlagi treninga bi se dokončno določila rezerva. Ker pa to
prinaša dodatne stroške za zvezo, TK določa kapetanu, da pripravi finančno
konstrukcijo stroškov potrebnih za ta trening in določitev točnega datuma in trajanja
tega treninga. TK se tudi strinja, da se ta trening opravi, ker bi se tako reprezentanca
spoznala z terenom in lažje pripravila na uradno tekmovanje.
Sklep Ad.3 :
TK takoj obvesti kapetana naj pripravi finančno konstrukcijo in datume treninga.

Ad.4.
V razpravi TK ugotavlja, da se je število tekmovalcev U21 zelo zmanjšalo. V letu 2010
se prav zaradi tega ni organiziralo državnega prvenstva. Na tekmovanju mora biti
prisotno najmanj 6 tekmovalcev ! V letu 2011 bo zato problem sestaviti reprezentanco
U21. Naj omenimo tudi, da smo v maju 2011 prireditelj Alpe Adria, kjer bodo nastopale
obe reprezentance. U21 in članska. Zato je TK sprejela naslednji sklep :
Sklep Ad.4 :
Kapetan U21 naj takoj pripravi poimenski spisek možnih tekmovalcev – kandidatov za
sestavo reprezentance U21 oziroma izvedbo državnega prvenstva.

Članica:
Member:

Ad.5
TK je na kratko povzela tekmovanje prvega uradnega državnega ekipnega prvenstva. Z
strani klubov ni bilo nobenih uradnih pripomb, zato je TK sprejela naslednji sklep :
Sklep Ad.5 :
Predsednik TK še enkrat pošlje članom TK pravilnik – pravila DEP v vpogled . Člani ga
pregledajo in predlagajo spremembe. Prav tako pozivamo vse klube, da dajo svoje
morebitne pripombe.

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Ad.6
V tej točki smo obravnavali tekmovalni pravilnik in prišli do naslednjih sklepov za
spremembo-oziroma dopolnitev pravilnika.
Potekala je razprava o 76.členu in komisija ugotavlja, da v njemu ni nič spornega.
Razprava je potekala za ta člen zaradi nepravilnega razlaganja tekmovalcev glede
odlaganja palice med izvajanjem ribolova. V njem točno piše, da tekmovalec, ko je
naveza v vodi ne sme odlagati palice. Odložena palica se razume takrat, ko je v stiku z
plavajočim objektom, pa če tudi je, obenem v stiku z telesom. Zato se bo to malenkost
poudarilo pred vsakim tekmovanjem državnega ranga. To naj bi bila naloga glavnega
sodnika.
Sklep Ad.6 :
a.) Člen 58 pod točko b se ovrednoti po novem :
b) na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do X. mesta : I =20, II = 18, III = 16,
IV = 14, V = 12, VI = 10, VII = 8, VIII = 6, IX = 4, X = 2 točko
b.) Spremeni se 95. člen in se po novem zadnji odstavek glasi :
Vsak naslednji čoln se mora zasidrati od prvega na minimalni razdalji bočno 50 metrov
in po krmi ali premcu 50 metrov.
c.) Briše se drugi in tretji odstavek 101.člena
Ad.7
Po predlogu predsednika TK se je pregledalo tekmovalni koledar za leto 2011 in se ga z
manjšimi spremembami sprejelo.
Sklep Ad.7.
Tekmovalna komisija sprejema soglasno tekmovalni koledar za leto 2011 in ga
razpošlje po mailu na klube in objavi na spletni strani zveze v roku 7 dni.
Ad.8
TK poziva klube, da po prejetju tekmovalnega koledarja uskladijo svoje klubske tekme,
določijo datume, ter jih posredujejo predsedniku TK na e-mail naslov :
vinko.mojskerc@luka-kp.si
Sklep Ad.8:
Klubi morajo svoje klubske tekme posredovati do 31.marca 2011
Ad.9
Potekala je priprava tabele prirediteljev DP za leto 2012. Poslana je še ostalim
manjkajočim članom in bo potrjena v kratkem. Ko bo, bo poslana še na klube.
Ad.10
Še enkrat se je pregledalo tabelo prirediteljev za leto 2011, ki je bila sprejeta že v
lanskem letu.
Sklep Ad.10
TK potrjuje tabelo prirediteljev za leto 2011 in hkrati poziva prireditelje, da jih tudi sami
potrdijo tekmovalni komisiji do 31.marca 2011.
Članica:
Member:

Ad.11
Tekmovalna komisija predlaga I.O. , da spremeni način plačevanja sodniškega dela
glavnemu sodniku in delegiranja delegata na državnih prvenstvih in to po spodaj
navedenem postopku :
74 EUR za dvodnevna tekmovanja
37 EUR za enodnevna tekmovanja
Sklep Ad.11
Tekmovalna komisija podaja predlog IO v obravnavo in potrditev.

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Ad.12
• Po sestanku tekmovalne komisije je predsednik dobil podatek, da se hrvaška in
italijanska zveza strinjajo z predlaganim datumom za izvedbo tekmovanja Alpe
Adria v članski in U21 konkurenci. Tekmovanje naj bi potekalo od 5. maja 2011
dalje in prirediteljica je naša zveza. Po uradnem dopisu Alpe Adria bo zveza
morala z pomočjo klubov pristopiti k takojšnjemu organiziranju tekmovanja.
• Obveščamo vse, ki želijo nalepke za licenčne kartončke za leto 2011, da so le te
narejene in jih lahko dobijo na prvem I.O. –ju ali kasneje po dogovoru pri
predsedniku tekmovalne komisije.

Seja se je zaključila ob 20:10

Predsednik tekmovalne komisije
Vinko Mojškerc

Članica:
Member:
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