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Sprejet dnevni red .
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Potrditev zapisnika 16. redne seje TK
Potrditev članske reprezentance za leto 2013
Pregled in razprava o DP s palico iz zasidranega čolna 2012
Razprava predlogov za sestavo reprezentanc.
Priprava predloga sankcioniranja društva, ki ne opravlja svojih dolžnosti
Priprava predloga za izpolnjevanje finančnega rebalansa na tekmah državnega
nivoja.
7. Priprava tekmovalnega koledarja za leto 2013
8. Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 16. redne seje.
Ad. 2
Tekmovalna komisija na predlog, poročilo kapetana in rezultatov izbirnega tekmovanja
potrjuje člansko reprezentanco za leto 2013 v sestavi :

Članica:
Member:

Vinko Mojškerc
Dejan Struna
Aljoša Tomšič
Zvonimir Grgurovič
Damjan Vrhovnik
In rezerva Franc Bagar
Takšno sestavo da tudi v potrditev I.O.

Ad.3
Razprava je potekala glede priredbe 22.državnega prvenstva v lovu rib s palico iz
zasidranega čolna. Prireditelj RD MORMORA iz Celja ni upošteval vseh pravil, ki so
napisana v tekmovalnem pravilniku, pravzaprav TK dvomi, da si jih je sploh prebral, kar
je razvidno iz poročila delegata.
Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Začelo se je že pri zastavah saj le te niso bilo izobešene pravočasno in himna ni bila
predvajana, čeprav bi se lahko otvoritev prvenstva odvila normalno saj časa je bilo
dovolj glede na dogodke, ki so se odvijali v nadaljevanju. Začelo se je pri čolnih, saj ni
bilo poskrbljeno za rezervni čoln. Tekma ni bila prijavljena, zavarovanje ni bilo urejeno,
zdravstvenega osebja prav tako ne. Lahko bi še kaj naštevali a naj bo to dovolj. Napak
toliko, da se bo kdo vprašal zakaj se je prvenstvo sploh izvedlo! Žal vemo, kako je tudi s
stroški, ki jih imajo tekmovalci. In če bi šli do konca se potem vprašamo, kdo bi jih kril?
Pri tem vsem je še izdatno pomagalo vreme.
Zato je TK sprejela naslednje stališče, ki ga posreduje I.O.
Sklep Ad.3
RD MORMORA povrne finančna sredstva na račun zveze, ki so bila namenjena za
stroške, ki pa niso bili realizirani in ga daje I.O. v potrditev.
To so :
Dovoljenje kapetanija
22,66 EUR
Zdravniško osebje za dva dni cca 160,00 EUR
Zavarovanje tekmovalcev
80,00 EUR
Skupaj
262,66 EUR
Ad.4
Ker je bilo nekaj upravičenih dopisov glede točkovanja – izbire reprezentance je TK še
enkrat obnovila vse prispele predloge in sestavila nov predlog, ki ga daje ponovno v
razpravo klubom.
Točkovanje iz naslova svetovnih prvenstev
58. člen
b.) na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do X. mesta : 1=10,2=9…10=1
Po novem se točkuje in glasi ;
58.člen
b.) na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do X. mesta : 1=20,2=19…10=10.
Tekmovalci, ki se uvrstijo v prvo polovico in so zunaj deseterice dobijo 5 točk.
Popravi se tudi pravilnik o reprezentancah in to :
3.člen
Člani reprezentanc se izbirajo na izbirnih tekmovanjih, ki jih organizira Zveza za
športni ribolov na morju Slovenije in na podlagi 61. člena tekmovalnega pravilnika
Po novem naj bi se 3.člen glasil :
Člani reprezentanc se izbirajo na podlagi :
a.) na izbirnih tekmovanjih, ki jih organizira Zveza za športni ribolov na morju
Slovenije in na podlagi 61. člena tekmovalnega pravilnika.
b.) Tekmovalec, ki je bil na mednarodnem tekmovanju med prvo četrtino je član
reprezentance za prihodnje leto.
Članica:
Member:

Sklep Ad.4
TK daje predloge v razpravo in sprejema odgovore do konca leta 2012..
Ad.5.
Na podlagi zapisnika IO je TK sestavila predlog – sankcioniranje društev, ki ne
opravljajo svojih dolžnosti in sprejela naslednji sklep, ki ga daje v potrditev I.O. na
3.redno sejo dne 23.11.2012.

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Sklep Ad.5.
V kolikor klub ne izpolni obveznosti prirediteljstva , ki je določen po sprejetem koledarju
tekmovanj in nima tehtnega razloga za neizvedbo njegove naloge, se ga kaznuje z
prepovedjo nastopa njegovih tekmovalcev na tekmah državnega nivoja v naslednjem
letu.
Ad.6.
Ker se v zadnjih letih zmeraj postavlja vprašanje okrog finančnih sredstev namenjenih
za tekme državnega nivoja je TK sklenila, da vstavi v pravilnik tudi spodaj naveden citat.
S tem bo TK lažje določila kvoto sredstev namenjenih s strani zveze in na koncu tudi
kotizacijo, potrebno za normalno izpeljavo tekem.
Sklep Ad.6
Dopolni se 128. člen
8.) sestavi stroškovnik tekmovanja in ga dostavi v treh dneh organizatorju.
Ad.7
TK je pripravila tabelo prirediteljev 2014, ter tekmovalni koledar 2013. Vzeti je treba na
znanje, da se morda kakšen datum spremeni glede na to, da še ni določen datum
evropskega tekmovanja na roko. Vendar TK meni, da to tega tekmovanja sploh ne bo
prišlo, ker ni več odziva za to tekmovanje in so stroški preveliki. Prav tako so v koledarju
navedeni datumi pokalnih tekem in če smo se zmotili v datumih nam prosim to
sporočite, da popravimo. Obe tabeli so v prilogi.

Članica:
Member:

Sklep Ad.7a
Ker noben klub ni imel pripomb nad priredbo tekmovanj 2013, TK potrjuje prireditelje za
leto 2013 in dopolnjuje koledar za leto 2014.
Sklep Ad.7b
TK potrjuje tekmovalni koledar za leto 2013
.
Ad.8
Razno
Ad.8.a
Vinko je podal predlog glede priredbe državnega prvenstva za U21. Glede na to, da je
število tekmovalcev zelo malo in je prav, da sta zmeraj prisotna tudi kapetan in trener
predlaga.
Prireditelj naj bo kapetan s pomočjo trenerja dokler se število tekmovalcev ne poveča
do takšne mere, da bo smotrno določiti klub, ki bo izvedel to tekmo. Seveda je treba
narediti vse po protokolu, ki ga predpisuje tekmovalni pravilnik.
S tem predlogom se vsekakor mora strinjati tudi kapetan U21.
Člani tekmovalne komisije se strinjajo s tem predlogom.
Ad.8.b
Tekmovalna komisija predlaga I O, da potrdi način izbora reprezentance U21 za leto
2013 po postopku, ki je bil izveden v letu 2012.Namreč: Izkazalo se je, da je odločitev
bila pravilna. TK podpira ta izbor, saj je trener točno videl posameznike na samih
treningih, ki jih ni bilo malo in, ki so zelo pripomogli k doseženemu rezultatu.
Ad.8.c
Na prejšnji seji TK je podan predlog o zmanjšanju števila tekmovalcev na
pretekmovanju za državni prvenstvo. Odzvalo se je samo društvo ŠRD AERO Celje, ki
navaja naslednje :
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1.

Predlog TK o zmanjšanju števila tekmovalcev na izbirnih tekmovanjih ne podpiramo zaradi:
- število tekmovalcem na izbirnih tekmovanjih je primerno, saj je število čolnov na izbirnih
tekmovanjih enako ali kvečjemu večje za 1 od finala DP.
-vsi vemo, da nekatera društva z velikim številom članov komaj presežejo kvoto 10 tekmovalcev
na društvenih tekmovanjih, torej na društvenih nivojih ni večje selekcije kot v društvih z manjšim
številom članov, ki pa so večinoma tudi tekmovalci.
- način zmanjšanja, oziroma pavico do udeležbe ne more pogojevati število članov v društvu, saj
nekatera društva z večjim številom članov ne zmorejo poslati na izbirno tekmovanje niti 6
tekmovalcev (letos primer PLK Koper, ki je prijavil na izbirno tekmovanje le 5 tekmovalcev) in ne
prijavljajo rezervnih tekmovalcev.
- smisel tekmovanja je dobiti čim boljše tekmovalce iz najširše možne baze, predlog TK zmanjšuje
konkurenco, kar je v nasprotju z izhodišči in interesi zveze.

Mnenje predsednika TK :
Ne morem se strinjati z nestrinjanjem društva glede na opis, ki je naveden. Predvsem
ne pod četrto alinejo ko omenjajo pridobitev čim boljših tekmovalcev. Nočem nobenega
užaliti vendar je moje mnenje, da gos. Blagatinšek Helena ni prav potencialni kandidat
za tekmovalca višjega ranga. In poglejmo resnici v oči ona ni edina.
PLK prijavlja na tekmo tekmovalce za katere mislimo, da so sposobni doseči nekaj več,
ne pa samo biti na tekmovanju in naš klub je imel že 2 tekmovalca v finalu. Kasneje pa
še 4. Komentar drugačen ni potreben.
Zavedati se je treba da niti teh 5-6 velikih čolnov ne bo na razpolago. Tako finančno kot
fizično.

Ad.9
Seja se je zaključila ob 18:00

Predsednik tekmovalne komisije
Vinko Mojškerc

Članica:
Member:
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