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TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 12.9.2012

Zapisnik 16. redne seje ,
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 12.9.2012 s pričetkom ob 18:00
Prisotni ; Vinko Mojškerc, Danilo torej, Stojan Babič
Odsotni ; Marijan Čater, Bernard Mauer

Sprejet dnevni red .

1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 15. redne seje TK
Overitev rezultatov klubskih tekem v lovu rib s palico iz zasidranega čolna
Odpiranje kuvert ter izvedba žrebanja za oba kroga predtekmovanja
Potrditev predlogov spremembe tekmovalnega pravilnika. Razprava dopolnitve
predloga za točkovanje iz društva RPD Piran.
5. Izbira in potrditev vodstva za predtekmovanja.
6. Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 15. redne seje.
Ad. 2
Predsednik TK je pripravil rezultate klubskih tekem in potrdil, da imajo vsi prijavljeni
tekmovalci pravico nastopa na predtekmovanju državnega prvenstva za leto 2012.

Članica:
Member:

Ad.3
Pod kontrolo prisotnih tekmovalne komisije ter predstavnika RD Kokot in MRK Menola
se je odprlo kuverte ter ugotovilo število nastopajočih. V prvo skupino se je prijavilo 32
tekmovalcev v 2 pa 31 tekmovalcev. Po telefonskem razgovoru in predlogom
predstavnika iz RD Kokot se je dva tekmovalca prestavilo v drugo skupino. To sta bila
tekmovalca iz ŠPRD PLK in eden iz RD KOKOT. Sedaj prvo skupino tvori 30 in drugo
33 tekmovalcev.
Izvedel se je žreb za obe skupini in se kot priloga dostavi vsem sodelujočim klubom, ter
na spletni strani.
Ad.4
Tekmovalna komisija je na prejšnji seji obravnavala predloge sprememb pravilnika, ter
jih poslala v obravnavo. Odziva skoraj ni bilo. Zato sprejema na današnji seji naslednje
spremembe.

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Sklep Ad. 4. A
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 pa dobijo naslednje točke.
Ostali reprezentanti – tekmovalci, ki so izven 10 in so uvrščeni v prvo polovico vseh
nastopajočih, oziroma tisti, ki jim prinaša potrditev za kategorizacijo dobijo točke po
naslednjem vrstnem redu;
Prvi izven 10 – 6, drugi izven 10 – 5, tretji 4, četrti 3, peti 2 točki
Sklep AD 4. B
Spremeni se spodaj navedeni člen,ki tudi takoj stopi v veljavo.
Stari
63. člen
a.) Posamezni primerki težji od 5000 gramov se točkujejo s 5000 točkami ne glede na
dejansko težo
Novi
63. člen
a.) Posamezni primerki težji od 1000 gramov se točkujejo s 1000 točkami ne glede na
dejansko težo.
Sklep AD 4. C
Tekmovalna komisija je obravnavala in sprejela sklep, da na tekmovanjih državnega
ranga se primerek ribe » LAMPUGA« ne šteje kot veljaven ulov in stopi takoj po objavi v
veljavo.
Ad.5.
Določilo se je samo glavnega sodnika za 1 skupino predtekmovanja, ki bo bil Vinko
Mojškerc. Za ostalo vodstvo – delegate poskrbi predsednik TK , medtem ko za sodnika
za drugo skupino poskrbi Bizjak Edvard.

Članica:
Member:

Ad.6.
Razno ;
Ad.6.A
Tekmovalna komisija poziva klube, da se odzovejo in podajo mnenje na spodaj
napisano.
Glede problemov, ki se pojavljajo ob prireditvi predtekmovanja je predsednik TK podal
naslednje.
Ker je število tekmovalcev preveliko za predtekmovanje predlaga naslednje:
Določiti kvoto tekmovalcev za predtekmovanje po naslednjem ključu. Klubi, ki imajo več
članov imajo lahko več tekmovalcev vendar največ 6. Društva z manj člani naj bi imela
pravico do manj tekmovalcev. Podobno kot delegati na skupščini. ( Ni prav, da klubi, ki
imajo po 20 in več tekmovalcev na tekmah, ter več kot sto članov »samo« 6
tekmovalcev kot pa klubi, ki komaj izpolnjujejo normo z desetimi tekmovalci kar šest
tekmovalcev.
V prihodnjem letu bo na to temo obvezno kaj postoriti in TK bo že letos na prvi
naslednji seji to obravnavala, zato še enkrat pozivamo vse klube, da na to temo
odgovorijo do konca septembra.
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Ad 6. B
Društvo Aero Celje je poslalo predlog – dopis o možnosti nadomestitve tekmovalca iz
prvih deset. Tako bi imeli na finalu DP zmeraj 30 tekmovalcev .
Tekmovalna komisija se strinja in podpira ta predlog.
V kolikor se iz prvih deset eden ali več tekmovalcev ne more udeležiti tekmovanja se le
tega nadomesti z 11, 12, …iz lanskega tekmovanja. Tekmovalec, ki se po novem uvrsti
in se sprosti mesto v predtekmovanju le tega nadomesti iz iste skupine ( 11, 12,…) iz
katere je napredoval tekmovalec v skupino 10.
Tekmovalna komisija sprejema naslednji sklep.
Za finale DP v lovu rib s palico za leto 2012 se že upošteva nadomestilo tekmovalca.

Ad.9
Seja se je zaključila ob 21:00

Predsednik tekmovalne komisije
Vinko Mojškerc

Članica:
Member:
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