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TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 16.01.2009

Zapisnik 8. redne seje ,

Ki je bila v prostorih restavracije Zlato sidro v Luciji dne 16.01.2009 ob 17 uri.
Prisotni ; Vinko Mojškerc, Danilo Torej, Marjan Čater, Bernard Mauer

Sprejet dnevni red .

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje TK
2. Pregled in potrdite tekmovalnega koledarja za leto 2009
3. Razprava o nastopu ekipe v disciplini Big Game na svetovnem prvenstvu, ki bo v
Meksiku oktobra meseca 2009.
4. Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 7. redne seje brez pripomb
Ad.2
Tabela koledarja za tekmovanja v letu 2009 je bila poslana že pred sestankom članom
TK tako da so jo lahko pregledali.
Sklep ; TK soglasno potrjuje datume tekmovanj za leto 2009 in jih pošlje v vpogled
klubom.

Članica:
Member:

Ad.3
Prispele so ustne prošnje za udeležbo ekipe na svetovno prvenstvo v disciplini BIG
GAME, ki bo v mesecu oktobru v Meksiku. Ker bi na tem SP rade sodelovale dve ekipe
iz Slovenije se je TK odločila da se najprej pozanima o možnosti nastopa dveh ekip. V
kolikor to ne bo možno se bo morala odločiti na podlagi prispelih prošenj teh ekip. V njih
morajo navesti dosedanjo aktivost ekipe in po možnosti rezultate, ki so jih dosegle na
raznih tekmovanji z navedbo ranga, števila ekip in podobno.
Stroške tekmovanja si ekipe krijejo same.
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Ad.4. a
Pod razno je tekmovalna komisija obravnavala način tekmovanja za predtekmovanje v
lovu rib s palico. Prispeli sta dve pobudi s strani društva PLK in namig iz
TRAMONTANE.
TK se je odločila kot boste opazili, da se tekmovanje odvija v dveh delih,kakor je
razvidno iz koledarja tekmovanj. V dveh vikendih bo tekmovalo okoli 60 – 70
tekmovalcev, ki jih bomo razdelili v dve skupine. Iz vsake skupine se jih 10 uvrsti na
finale državnega prvenstva. Tako bodo imeli tekmovalci podobne pogoje in predvsem,
lovili bodo dva dni. Tako kot do sedaj.
Način razdelitve tekmovalcev v dve skupine bo tekmovalna komisija, oziroma
pričakujemo predloge klubov, obravnavala na naslednji seji.
Ad.4. b
Predlagati I.O. za nadomestitev izgube Vojka Škrlja, da predloži novega člana.
Na seji I.O., ki je bila takoj po seji TK je I.O. potrdil novega člana TK ; To je sedaj
Stojan Babič iz Menole

Predsednik tekmovalne komisije
Vinko Mojškerc
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