ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE
SEA SPORT FISHING FEDERATION OF SLOVENIA
c.Zore Perello Godinea 3, 6000 Koper
www.zsrm-slo.org

E- mail: info@zsrm-slo.org

Številka: 10

TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 4.12.2009

Zapisnik 10. redne seje,

Ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 4.12.2009 z pričetkom ob 18:00
Prisotni ; Vinko Mojškerc, Danilo Torej, Stojan Babič, Bernard Mauer
Opravičeno odsoten : Čater Marjan
Prisoten predstavnik Aero Celje : Jagrič Alojz

Sprejet dnevni red .

1.
2.
3.
4.

Članica:
Member:

Potrditev zapisnika 9. redne seje TK
Pregled in razprava izvedenih tekmovanj za leto 2009
Določitev datumov za državna prvenstva v letu 2009
Potrditev prirediteljev državnih prvenstev za leto 20010 in določitev prirediteljev
za leto 2011. ( dva prireditelja za predtekmovanje )
5. Poročilo o vpisovanju podatkov v novo aplikacijo olimpijskega komiteja za
registracijo tekmovalcev – MOJ ŠPORT
6. Razprava o prejeti pritožbi glede izbirnega tekmovanja reprezentance za leto
2010
7. Potrditev članske reprezentance – palica iz zasidranega čolna – za leto 2010
8. Obravnava o spremembi sistema za žrebanje predtekmovanja in predlog o
ponovni uvedbi kosila ob zaključku dvodnevnega tekmovanja.
9. Določitev – potrditev kotizacij za tekmovanja v letu 2010
10. Obravnava storjene napake pri določitvi kotizacije prireditelju DP 2009 na roko
društvu RPD Piran
11. Poziv klubom za oddajo programa njihovih klubskih tekem in pravočasnega
pošiljanja rezultatov.
12. Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 10. redne seje brez pripomb
Ad.2
Ob pregledu tekmovanj je ugotovljeno, da so vse tekme na državnem nivoju bile
izpeljane. Vse tekme niso bile izpeljane na nivoju, ki je potreben za to. Nekateri
prireditelji se premalo zavzamejo, čeprav lahko vse podatke o izvedbi tekmovanja
dobijo na naši spletni stani , kjer je opisan potreben postopek za pravilno izvedeno
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tekmovanje. V poročilu delegata tekme z obale za člane lahko vidimo koliko napak je
bilo storjenih. Vseh teh napak ne bi bilo, če bi si prireditelj prebral ali prosil nekoga za
pomoč.
Mauer Bernard je povedal, da je bila storjena napaka pri tekmi z obale za člane. Če je
klub prijavil in vplačal za tri tekmovalce, potem bi moral biti na uvrstitveni listi tudi
tekmovalec, ki je manjkal, z maksimalnim številom točk. Tako, bi se njegov rezultat
upošteval in prištel k ekipinemu točkovanju. Ekipa Mormore bi bila v tem primeru eno
mesto višje.
V pravilniku piše, da ekipo sestavljajo trije (3) tekmovalci. Komisija pravi, da lahko za
ekipo tekmujejo tudi dva ali eden tekmovalec, zato je tekmovalna komisija sprejela
sklep, da popravi 36. člen tekmovalnega pravilnika zadnji odstavek, ki se je prej glasil :
Ekipo sestavljajo trije (3) tekmovalci
Sklep Ad.2
Ekipo sestavljajo največ trije (3) tekmovalci.
Tekmovalna komisija predlaga društvu Mormora iz Celja , da zahteva od prireditelja
povračilo kotizacije v višini 20 EUR, ker je bil tekmovalec opravičeno odsoten zaradi
zdravniških težav .
Ad.3
TK je pripravila datume tekmovanj državnih prvenstev. V tabeli so tudi vsa mednarodna
tekmovanja in pokalne tekme v Sloveniji, ki imajo že tradicijo.. Predsednik TK bo
pripravil tabelo. Poslal jo bo članom TK v vpogled in po potrditvi objavil na spletni strani
zveze, ter poslal po elektronski pošti klubom, da lahko pripravijo svoj program klubskih
tekem za leto 2010.
Ad.4.
Ob prisotnosti člana RD Aero Celje, Jagrič Alojza je pogovor stekel okrog organizacije
predtekmovanja v lovu rib s palico iz zasidranega čolna. Klub je izrazil željo, oziroma
navedel, da niso zmožni sami prirediti tako zahtevnega tekmovanja, ki traja dva
vikenda. Zato se je TK odločila, da RD Aero Celje izvede en krog predtekmovanja in
Društvo Tramontana, ki je bilo predvideno za leto 2011, drugi krog . Tako naj bi bilo tudi
za prihodnja tekmovanja in TK bo vsakokrat določila dva prireditelja za to tekmovanje.
Dogovorjeno je, da se društvi med seboj dogovorita o terminu izvedbe tekme. V kolikor
ne bi prišlo do dogovora, bo le tega določila TK.
TK je izdelala tabelo prirediteljev za leto 2011 in popravila tabelo za leto 2010 in jo
soglasno sprejela. Tabela bo objavljena na spletni strani ZSRMŠ.

Članica:
Member:

Ad.5
Predsednik TK pove, da je v letošnjem letu vnesel vse registrirane tekmovalce z
tekmovalnimi licencami, ki so imeli vse potrebne podatke v novo aplikacijo olimpijskega
komiteja » MOJ ŠPORT«. Skupaj je sedaj vneseno 149 tekmovalcev. Manjkajo še
podatki tekmovalcev iz klubov Tramontana Izola in Kokot Kranj, ker še niso poslali
zahtevanih podatkov. TK apelira na ta dva kluba, da to storita čim prej.
Ad.6
Pod to točko TK zavrača pritožbo Veldin Klavdija po 170 in 171 členu TP.
Je pa TK vseeno prebrala in prediskutirala pritožbo, ki se nanaša na izbirno tekmovanje
za reprezentanco. Storila je to zato, da ugotovi, če so bile res storjene napake kot jih
navaja Veldin in če so, da se v bodoče ne bi dogajale.
Pod prvo točko se Veldin sprašuje kaj pomeni kratica TP ZSRMŠ a že v naslednjem
odstavku navaja kratice. ( CIPS-FIPS-M, SŠRAJ ) ??????
Na izbirnem tekmovanju se je uporabljal TP ZSRMŠ ( Tekmovalni Pravilnik Zveze za
Športni Ribolov na Morju Slovenije) in menimo, da je edini, ki ga je treba za to
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tekmovanje upoštevati. Če so v njemu potrebni popravki potem je treba to pismeno
nasloviti na TK, ki bo obravnavala pripombe, poslala v obravnavo klubom in jih po
sprejetih sklepih vnašala v popravke TP.
Naj povemo Veldinu, da v TP točno piše kdo organizira in vodi to tekmovanje. In tako je
bilo.
Da je predsednik TK sugeriral je res, a njegova izjava je slednja ;
Res sem sugeriral, a ne zato ker sem predsednik TK. Isto bi govoril tudi, če ne bi bil. Če
pa nekdo upošteva moje mnenje je to njegova stvar. Žal mi je, da nisem stal samo ob
strani in pustil vodstvu, da opravi svoje delo od začetka do konca tekmovanja. Konec
koncev sem bil samo tekmovalec. Mi pa ni všeč odstavek, ki govori o interesih v katere
naj bi bil vpleten morda tudi jaz. Očitno pozablja, kako je v reprezentanci in čemu vse
se je treba odreči in porabiti kar zajeten kupček svojega denarja.
V odstavku o točkovanju govori o storjeni napaki v uvrstitveni listi za prvi dan. Lista je
podpisana z strani vodstva tekmovanja. Očitno si ne znamo vsi enako razlagati pravilnik
in še vedno nismo prišli do skupnega enakega rezultata. Ker uvrstitvena lista v
nobenem primeru ne bi spremenila vrstnega reda je TK sklenila, da se o razvrstitvi in
popravku uvrstitvene liste na naslednji seji odloči v navzočnosti kapetana
reprezentance o pravilni listi. Bo pa TK pripravila predlog popravka, oziroma opisati
natančen postopek točkovanja.
Veldin navaja v pritožbi problematiko sodnikov, ki naj bi bili na čolnih, kakor veleva TP.
Res je, da bi lahko bili sodniki na čolnih prisotni na vseh tekmovanjih, vendar se spet
pojavlja problem velikosti čolnov. Večina tekmovalce ve kaj pomeni loviti na malem
čolnu, ko skoraj ni prostora niti za barkajola. Zato TK še vedno podpira sedanji način
tekmovanja. Vsekakor pa bo izbirno tekmovanje za reprezentanco izvedeno z dvema
sodnikoma , ki obenem sestavljata tudi vodstvo tekmovanja.
Ko pridemo do te točke se vprašamo zakaj se v pritožbi navaja stvari, ki ne spadajo
sem. Vemo kaj pomeni biti državni prvak in prispodoba o pometanju z malčki iz vrtca je
neprimerna. Nismo še slišali da nekdo malčke iz vrtca pometa in z njimi manipulira.
V pravilniku točno piše kako se pride v reprezentanco in ta model je bil za enkrat
učinkovit in mislimo, da ga ne bomo spreminjali. To, da imajo naši sosedje ( samo
Hrvati ), takšen izbor je njihov način in ne vemo zakaj bi se mi morali zgledovati po
njemu. Iz ust tekmovalcev hrvaške reprezentance je Vinko slišal, da ja naš način izbora
boljši in bolj pravičen. Torej ? Ne pozabimo, da je bilo dosti truda vneseno v novi način
sistema za izbiro reprezentance. Sestavilo se ga je po tehtnih razpravah in predelalo se
je veliko možnosti zato, da se je zadovoljilo večino. Bil je v igri tudi ta, da aktualni
državni prvak nastopi direktno za reprezentanco. To se ni zgodilo ! A to je druga
zgodba, ki jo bo treba morda ponoviti.
Ko bodo prišli na TK predlogi o drugačnem načinu izbire reprezentance bo to TK
preučila in dala v obravnavo.
Za zaključek pa takole :Upamo, da smo kljub zavrnitvi pritožbe odreagirali pravilno in v
smislu fair playa vseeno odgovorili na » pritožbo «
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Ad.7
Potrditev članske reprezentance v lovu rib s palico iz zasidranega čolna za leto 2010.
Na podlagi rezultatov izbirnega tekmovanja dne 24.10. in 25.10.2009 in predloga
kapetana članske reprezentance TK potrjuje sestavo članske reprezentance v lovu rib iz
zasidranega čolna v sestavi :
Aljoša Tomšič
Danilo Torej
Vinko Mojškerc
Dejan Struna
Martin Grando

Solinar Strunjan
Oradela Piran
PLK Koper
RPD Piran
PLK Koper

Rezerva
Edi Bizjak

PLK Koper

Ad.8
Novi predlog za izvedbo žrebanja predtekmovanja je podal predsednik TK.
Novi predlog ne dopušča, da si tekmovalci sami izberejo termin predtekmovanja.
TK in vodstvo tekmovanja izžreba tri tedne pred prvim terminom tekmovanja,
tekmovalce v dve enako številne skupine z največ enim tekmovalcem razlike. Rezerve
lahko nastopijo samo v tistem terminu v katerem je prišlo do odstopa.
Vsi klubi – tekmovalci bodo obveščeni le o datumu termina v katerem bodo nastopali.
Ostali del žrebanja po podan neposredno pred tekmo ali dan pred tekmo na spletni
strani.

Predlog žrebanja za predtekmovanje
Klubi pošljejo prijave do datuma, ki ga navede prireditelj, ki pa bo tri tedne pred prvim
krogom tekmovanja.
Iz vsakega kluba izžrebamo po dve skupini. Pri parnih prijavah dobimo enakovredne
skupine. Pri neparnih prijavah dodamo nultega tekmovalca.
Primer ; ABCDEF so prijavljeni tekmovalci

Članica:
Member:

PLK
Menola
Oradela
RPD
Mormora
Aero
Solinar
Tramontana
Kit
Marinar
KOKOT
Prazno

6
6
6
6
3
4
6
5
6
5
4
6

ABCDEF
ABCDEF
ABCDEF
ABCDEF
ABC + 0
ABCD
ABCDEF
ABCDE + 0
ABCDEF
ABCDE + 0
ABCD
000000

Žrebam po klubih skupine
Npr :
PLK
1 skupina ACE
2 skupina BDF
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Klubi z neparnim številom
Mormora
1. skupina AB
2. skupina C + 0
Marinar
1. skupina ABD
2. skupina CE + 0
Tramontana
1. skupina AE + 0
2. skupina BCD

Skupina 1
PLK A
PLK C
PLK E
MENOLA B
MENOLA C
MENOLA F
ORADELA B
ORADELA D
ORADELA E
RPD A
RPD D
RPD E
MORMORA B
MORMORA C
AERO B
AERO C
SOLINAR B
SOLINAR C
SOLINAR F
TRAMONTANA A
TRAMONTANA E
KIT B
KIT D
KIT E
MARINAR A
MARINAR D
MARINAR B
KOKOT A
KOKOT D

Skupina 2
PLK B
PLK D
PLK F
MENOLA A
MENOLA D
MENOLA E
ORADELA A
ORADELA C
ORADELA F
RPD B
RPD C
RPD F
MORMORA A
AERO A
AERO D
SOLINAR A
SOLINAR D
SOLINAR E
TRAMONTANA B
TRAMONATNA C
TRAMONTANA D
KIT A
KIT C
KIT F
MARINAR E
MARINAR C
KOKOTB
KOKOT C
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29

28

Sledi dirigiran žreb :
V obeh primerih potrebujemo 5 čolnov
Tekmovalci društev, ki imajo po tri tekmovalce tvorijo z tremi tekmovalci drugega
društva skupino šestih tekmovalcev.
Žrebamo po 151 . členu tekmovalnega pravilnika
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Primer za skupino 1
PLK + ORADELA ……………………………………………..…….6 tekmovalcev
MENOLA + MARINAR………………………………………………6 tekmovalcev
RPD + SOLINAR………………………………………………...…..6 tekmovalcev
KIT + ( 2X KOKOT + 1 X TRAMONTANA )……………………….6 tekmovalcev
2X AERO + 2X MORMORA + 1 X TRAMONTANA……….…..…5 tekmovalcev
Primer za skupino 2
PLK + MENOLA……………………………………………….……..6 tekmovalcev
RPD + SOLINAR……………………………………………….…….6 tekmovalcev
ORADELA + KIT………………………………………………….…..6 tekmovalcev
TRAMONTANA (3) + KOKOT(2)…………………….………...……5 tekmovalcev
MARINAR(2) + AERO(2) + MORMORA(2)…………..………. .….5 tekmovalcev
Nadaljujem z žrebom tekmovalcev po čolnih. Na koncu določimo z žrebom še čolne
oziroma barkajole. Kakor je v navadi na manjše čolne manj tekmovalcev in obratno.

Ad.9
TK predlaga IO v potrditev predlagano kotizacijo za tekme državnega ranga v letu 2010
Enodnevna tekmovanja
Dvodnevna tekmovanja
Spremljevalci

20 EUR
30 EUR
15 EUR

Ad.10
Pri prireditelju tekmovanja v lovu rib iz zasidranega čolna na roko ( tonja ) RPD Piranu
je prišlo do tiskarskega škrata v propozicijah za to tekmovanje. Navedena je bila
kotizacija v višini 15 EUR po tekmovalcu in ne 20 EUR kot bi morala biti. Zato je bil RPD
Piran zaradi tega oškodovan za 165,00 EUR. Tekmovalo je 33 tekmovalcev.
Sklep ad.10
TK predlaga IO, da zveza poravna nastali primanjkljaj prireditelju.
Ad.11
TK poziva klube, da vsako zaključeno klubsko tekmo v čim krajšem roku posredujejo na
naslov vinko.mojskerc@luka-kp.si ali na naslov zveze z pripisom, za TK.
Prav tako naj klubi, takoj po objavi razpredelnice tekmovanj za leto 2010 na spletni
strani, pošljejo svoje datume klubskih tekem.

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

Predsednik tekmovalne komisije
Vinko Mojškerc
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