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TEKMOVALNA KOMISIJA
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Zapis nik 7. redne seje ,

Ki je bila v prostorih ŠPRD PLK V Kopru dne 17.10.2008 ob 18 uri
Prisotni ; Vinko Mojškerc, Vojko Škrlj, Danilo Torej, Bernard Mauer
Opraviceno odsoten : Marjan Cater

Sprejet dnevni red .

1.
2.
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4.
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8.

Potrditev zapisnika 6. redne seje TK
Pregled koncanih državnih prvenstev
Odpoved izbirnega tekmovanja za mladince U 21
Konstituiranje komisije za posamezne discipline
Dolocitev roka za oddajo plana klubskih tekem tekmovalni komisiji
Predlogi datumov za DP v letu 2009
Dolocitev kotizacij za tekmovanja v letu 2009 v organizaciji zveze
Predlog zadolžitve prirediteljev DP za leto 2010 in potrditev prirediteljev za leto
2009
9. Predlogi, spremembe, dopolnitve tekmovalnega pravilnika
10.Razprava o problematiki oziroma, predlogi za izvedbo predtekmovanja v lovu rib
s palico iz zasidranega colna
11.Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 6. redne seje brez pripomb
Clanica:
Member:

Ad.2
Ugotavlja se, da so se vsa DP koncala uspešno. Prav tako so delegati in glavni sodniki
pravocasno oddali svoja porocila. Koncni rezultati in porocila so arhivirani.
Ad.3
Potrjena je odpoved izbirnega tekmovanja za reprezentanco v kategoriji U 21, zaradi
premajhnega števila tekmovalcev. V tem trenutku razpolagamo z šestimi tekmovalci.
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Ad. 4
Konstituirane so komisije za posamezne discipline kot sledi :
• Trnkarjenje s palico iz zasidranega colna za clane in U21
Bernard Mauer , Vojko Škrlj
• Trnkarjenje z roko iz zasidranega colna
Danilo Torej, Vinko Mojškerc
• Obala clani
Bernard Mauer, Marjan Cater
• Obala mladinci, vse kategorije
Vinko Mojškerc, Vojko Škrlj
Ad. 5
Po krajši razpravi se je tekmovalna komisija odlocila, da doloci rok oddaje plana
klubskih tekem.
Sprejet je naslednji sklep :
Društva morajo v roku 30 dni po prejetju plana tekem višjega nivoja, ki ga pošlje
tekmovalna komisija, poslati svoj plan tekem za tekoce leto. Ce tega ne stori tudi po 8
dneh izteka roka oziroma predhodnem opozorilu tekmovalne komisije društvo ne bo
imelo pravico nastopa na tekmah višjega nivoja.
Ad. 6
Tocka 6. se ne obravnava, ker tekmovalna komisija še ni prejela rokovnika
mednarodnih tekem. Cim prispejo podatki mednarodnih tekem predsednik TK pripravi
predlog tekmovanj DP, ki jih uskladi z pomembnimi datumi pokalnih klubs
kmovanj
domacih klubov. Po potrditvi datumov tekmovalne komisije jih le ta razpošlje vsem
klubom.
Ad 7
V razpravi pod tocko 7 je tekmovalna komisija sprejela naslednji sklep ;
Kotizacije se za leto 2009 spremenijo in so navedene v spodnji tabeli.

Enodnevna tekmovanja ;
Dvodnevna tekmovanja;

tekmovalci
spremljevalci
tekmovalci
spremljevalci

20 EUR
15 EUR
30 EUR
15 EUR

Sklep poda tekmovalna komisija I.O. v potrditev.

Clanica:
Member:

Ad. 8
Predsednik tekmovalne komisije je podal predlog prirediteljev DP za leto 2010. Po
pregledu so se ostali clani TK strinjali z predlogom i
i sprejeli.
Prav tako so potrjeni prireditelji DP za leto 2009.
Prireditelji za leto 2009 so ;
Lov s palico iz zasidranega colna – clani
Lov s palico – polfinale
Lov rib z roko
Obala clani
Obala mladi
Lov s palico U 21

-
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KOKOT Kranj
MENOLA Izola
RPD Piran
Porporella Koper
Tramontana Izola
Skuša Portorož
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Kandidati za prireditelje DP za leto 2010 so :
Lov s palico iz zasidranega colna – clani
Lov s palico – polfinale
Lov rib z roko
Obala clani
Obala mladi
Lov s palico U 21

-

Oradela Piran
AERO Celje
Marinar Kranj
PLK Koper
Solinar Strunjan
Mormora Celje

Ad.9
a. Pod to tocko je tekmovalna komisija sklenila da zaprosi Zvonimir Grgurovica, da
pripravi novo tabelo zakonsko zašcitene ribe, dopolnitev, ki je vezana na nov
pravilnik o prostocasnem ribolovu.
b. Tekmovalna komisija pripravi predlog dopolnitve tekmovalnega pravilnika z novo
disciplino – lov rib z plovckom z obale
Ad. 10
Kakor vemo, je nastala velika problematika okrog tekmovanja s palico iz zasidranega
colna – polfinale, predvsem zaradi pomanjkanja velikih colnov, ki so potrebni za izvedbo
tega tekmovanja. Zato se je tekmovalna komisija odlocila o spremembi izvedbe tega
tekmovanja. TK zato prosi klube naj se cim odzovejo temu vabilu in razmislijo o
morebitnih variantah tega tekmovanja. Upoštevati je treba kar precej faktorjev, ki lahko
vplivajo na nemoten potek tega tekmovanja. Prav tako podajamo možen predlog –
namig za izvedbo te tekme.
Predlog TK :
Število tekmovalcev ostane nespremenjeno kot sedaj.
Število tekmovalcev npr. 64
1. skupina 32 tekmovalcev iz vseh klubov ( ce ima klub 6 tekmovalcev se jih
izržreba 3 ), ce jih ima 4 se jih izžreba 2
2. skupina 32 tekmovalcev ki ostanejo
Tekmovanje poteka dva dni. Eni tekmujejo v soboto, drugi v nedeljo. Iz prve skupine v
finale 10 tekmovalcev. Prav tako iz druge.
Kosilo ne pripada.
Žrebanje za oba dneva bi bilo potrebno še dodelati, predvsem zaradi neparnega števila
tekmovalcev iz enega kluba, kar se pa lahko kasneje tudi doloci z dirigiranim žrebom.
Tekmovalna komisija bo sprejemala predloge do konca leta 2008. V kolikor ne bo z
strani klubov odziva se bo tekmovalna komisija sama odlocila in pripravila predlog, ki ga
bo posredovala I. O. v potrditev.

Clanica:
Member:

Ad.11
Pod tocko razno je predsednik TK omenil delovanje klubov z mladinci, ki je v upadu.
Poglejmo si samo DP, ki je potekalo v tem letu in se ga je udeležilo vsega skupaj 14
tekmovalcev. Zato apeliramo na vse klube, da resneje p
mejo z delom mladih, ker na
mladih svet stoji. Vemo tudi da zbiranje sredstev teme i na mladih.

Predsednik tekmovalne komisije
Vinko Mojškerc
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