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Zapisnik 15. redne seje ,
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 20.04.2012 z pričetkom ob 18:00
Prisotni ; Vinko Mojškerc, Danilo torej, Bernard Mauer, Marjan Čater, Stojan Babič

Sprejet dnevni red .
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Potrditev zapisnika 14. redne seje TK
Pregled prispelih vlog za kapetana, trenerja U21 in razgovor s kandidati
Izbira in potrditev kapetana, trenerja U21
Razprava o izvedbi predtekmovanja zaradi odpovedi prireditelja RD KOKOT
Razprava in predlog spremembe TP ; nadomestitev tekmovalca is skupine
prvih deset v primeru odstopa.
Razprava o možnosti izvedbe državnih prvenstev z manjšimi plovili.
Podaja predloga I.O. za razporeditev finančnih sredstev, ki so namenjena za
EP
Sprememba datuma DP U21 iz zasidranega čolna
Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 14. redne seje.

Članica:
Member:

Ad. 2
Na tekmovalno komisijo so prispele tri prijave. Dve za kapetana( g. Marko Kočar in g.
Matic Koren ) ter ena za trenerja( Klavdij Veldin )
Vabljena sta bila kandidata za kapetana, vendar se žal nista mogla udeležiti razgovora
– upravičeno.
V razpravi je prevladovalo mnenje, da se izbere za kapetana mladinske reprezentance
g. Marka Kočarja, ki je tudi predsednik društva ( RD Solinar ) in živi na obali, kjer ima
lahko lažje stike z reprezentanco in trenerjem. Trener je tudi namreč član RD Solinar.
Tukaj nekateri vidimo tudi boljšo povezanost.
Sklep Ad.3
Tekmovalna komisija enoglasno sprejema za leto 2012 trenerja mladinske
reprezentance U21 g.Klavdij Veldina in s štirimi glasovi za in enim proti kapetana
g.Marka Kočarja.

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Ad.4
Kot vemo se je društvo RD KOKOT iz Kranja odločilo, da ne bodo bili prireditelji enega
predtekmovanja. V odpovedi navajajo, da so že leta 2009 imeli dosti večje stroške od
prejetih dotacij in kotizacij. Če so to vedeli bi lahko že eno leto prej zaprosili, ali za
zamenjavo tekme, ali nekako drugače obvestili TK, da bi nato ona lažje uredila tabelo
prirediteljev. Tekmovalna komisija ugotavlja, da so to storili neutemeljeno in
nepravočasno, zato ne sprejema te odpovedi.
Sklep Ad.4 :
TK sprejema ukrep in ga daje v razpravo in potrditev I.O.
RD KOKOT iz Kranja se kaznuje z nenastopanjem njihovih članov na vseh tekmovanjih,
ki so pod okriljem zveze za leto 2012.
Ad.5.
TK je proti predlogu ŠRD Aero Celje glede nadomestitve tekmovalca iz skupine prvih
deset. Največji razlog za to je ta, ker imamo dve predtekmovanji. Pojavijo pa se tudi
drugi problemi in TK ne vidi možnosti tega predloga.
Sklep Ad 5. :
TK poziva ŠRD AERO Celje, da v kolikor imajo realen in konkreten predlog, da ga
napišejo ter posredujejo v obravnavo.
Ad.6.
Komisija je pristopila k razgovoru, ki je bil povod na letošnji skupščini, da se skuša
organizirati tekme s palico in roko iz zasidranega čolna z manjšimi plovili. Komisija bo
skušala pridobiti podatke od klubov s koliko čolni – pasarami nad, najmanj 4,5 m dolžine
lahko prispevajo. Kako nagraditi te barkajole je bilo tudi govora, vendar bi o tem
kasneje, ko TK pridobi vsaj približno število čolnov.
Sklep Ad.6
Zadolži se predsednika TK, da pridobi od klubov podatke s koliko primernimi čolni
razpolagajo.

Ad.7
Bliža se evropsko klubsko prvenstvo na roko in na tekmovalno komisijo sta prispeli dve
prijavi, oziroma najavi, da se mislijo udeležiti tega tekmovanja. To so klub RD
ORADELA iz Pirana in ŠPRD PLk iz Kopra. Prijavnina za eno ekipo
znaša 1650,00 EUR.
Sklep Ad.7 :
TK predlaga v potrditev razdelitev sredstev, ki so namenjena za to tekmovanje, v višini
750,00 EUR za vsak klub.

Članica:
Member:

Ad.8
V razgovoru z mladimi tekmovalci in trenerjem se je tekmovalna komisija odločila za
spremembo datuma državnega prvenstva v lovu rib s palico iz zasidranega čolna U21,
ki naj bi bilo 1. in 2. Septembra 2012. Obvesti se tudi prireditelja.
Ad.9
Razno :
1. – Tekmovalna komisija predlaga I.O., da sprejme odločitev o temu, da je lahko
delegat lahko tudi nečlan I.O. Tekmovalna komisija izbere delegata po svoji
presoji in izbere kandidata z izkušnjami na tem področju.
2. Točkovanje iz naslova svetovnih prvenstev
58.člen
b) na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do X. mesta: 1=10, 2=9 …10=1
Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Po novem naj bi se točkovalo ;
b) na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do X. mesta: 1=20, 2=19 …10=10
Do tega sklepa je prišla komisija zaradi tega, ker je ugotovila kako teško se je na SP
uvrstiti med prvih deset, zati si tekmovalec zasluži te točke, ki so več vredne od tistih
na državnih prvenstvih.
Sklep razno pod 2
TK sprejema način točkovanja za točke od 1 do 10 mesta na svetovnih prvenstvih in s
tem dopolnjuje tekmovalni pravilnik. Točkovanje začne veljati z letom 2012.

3. Član tekmovalne komisije Danilo Torej predlaga spremembo 63.člena, a)
Sedanji
a.) Posamezni primerki težji od 5000 gramov se točkujejo s 5000 točkami ne
glede na dejansko težo
Predlog
a.) Posamezni primerki težji od 1000 gramov se točkujejo s 1000 točkami ne
glede na dejansko težo
Utemeljitev ; Glede na ulov, ki se pojavlja na zadnjih tekmovanjih se TK zdi smotrno da
se ta člen popravi. Če nekdo ulovi eno samo ribo še ne pomeni, da je zato najboljši in s
tem tudi državni prvak. Tako bi imeli ostali vseeno malo več možnosti, da z nekaj
primerki ogrozijo tega tekmovalca. Poznamo povprečje zadnjih let na tekmovanjih, ki je
tudi izpod 1000 gramov.
Sklep razno pod 3.
TK poziva vse klube, da prispevajo svoje mnenje glede spremembe 63.člena pod a.)

Seja se je zaključila ob 19: 45

Predsednik tekmovalne komisije
Vinko Mojškerc
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