ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE
SEA SPORT FISHING FEDERATION OF SLOVENIA
Obala 55, SI 6320 PORTOROŽ
www.zsrm-slo.org

E- mail: info@zsrm-slo.org

Številka: 9

TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 24.04.2009

Zapisnik 9. redne seje ,

Ki je bila v prostorih ZŠRMS v Kopru dne 24.04.2009 ob 18:00
Prisotni ; Vinko Mojškerc, Babič Stojan, Danilo Torej, Bernard Mauer
Opravičeno odsoten : Marjan Čater

Sprejet dnevni red .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 8. redne seje TK
Pregled prispelih predlogov za izvedbo žrebanja predtekmovanja.
Priprava sistema za izvedbo žreba in samega tekmovanja predtekmovanja.
Določitev premije – članarine za mladince
Poročilo o vpisovanju podatkov v novo aplikacijo OKS za registracijo
tekmovalcev
Razprava o svetovnem klubskem prvenstvu v ribolovu s palico iz zasidranega
čolna.
Potrditev predloga kapetana mladinske reprezentance za izvedbo treningov
Razprava o državnem mladinskem prvenstvu v ribolovi z obale – vaba.
Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 8. redne seje brez pripomb

Članica:
Member:

Ad.2
Prebrani so predlogi, ki so prispeli iz klubov – Oradela Piran, Solinar Strunjan, Menola
Izola, Aero Celje in ustno podan predlog PLK Koper. Predsednik je še povedal, da se je
na skupščini pogovarjal tudi z predstavniki klubov, in ugotovil da zaupajo TK , ki naj
pripravi ta sistem predtekmovanja.
Ad.3
Po razpravi članov tekmovalne komisije se je ta odločila in sprejela naslednji sklep.
Sklep :
Klubi pošljejo prijavnico na tekmovalno komisijo v zaprti kuverti z pripisom –
PREDTEKMOVANJE. Tekmovalce klub razporedi po lastni izbiri na dva enaka dela in
zapiše kateri tekmovalci bodo nastopali v katerem terminu.
V propozicijah bo naveden naslov in točen datum, do kdaj je treba poslati. Kuverte bo
odprla vse naenkrat TK v navzočnosti prireditelja, če bo ta to želel. V primeru
neprimernega ravnovesja – razporeditve tekmovalcev ( npr. obe skupini z lihim številom
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tekmovalcev), bo TK kontaktirala klub, ki ima neparno število tekmovalcev, da enega
tekmovalca drugače razporedi.
Ostalo žrebanje poteka po tekmovalnem pravilniku.
Rok prijave bo bil : 18 dni oziroma v tekočem tednu, torkov poštni žig.
Rezerve se prijavi in veljajo za oba termina.
V finale se uvrsti prvih deset tekmovalcev iz vsake skupine. Ostali tvorijo rezerve,
vendar samo svoje skupine. Se pravi – v primeru skupine A, da nekdo iz deseterice
odstopi se uvrsti naslednji tekmovalec iz iste skupine. ( 11, 12, 13, … )
Ad. 4
Soglasno se sprejme, da članarina za mladince znaša 10 € in se predlog da v potrditev
izvršnemu odboru.
Ad. 5
Predsednik je podal obvestilo o novem aplikacijskem sistemu ki ga je pripravil OKS .
Podatke je treba vse na novo vnesti in dodati še EMŠO številko. Določeni podatki
tekmovalcev so pri članih za katere je bilo to nujno že vneseni. Predsednik TK
pričakuje, da mu klubi vrnejo izpolnjeno tabelo, ki jim jo je poslal.
Ad. 6
Razprava je bila kratka, ker je TK ugotovila, da je prijavnica za to tekmovanje poslana
dokaj pozno in klubi morda tudi nimajo dovolj denarnih sredstev, ki bi jih potrebovali.
Tisti, pa, če se prijavi, mora to javiti TK, da z IO ugotovi ali je možno kako pomagati temi
klubu.
Ad 7
Predlog kapetana mladinske reprezentance za izvedbo treningov je soglasno sprejet.

Ad. 8
Po krajši razpravi je TK ugotovila, da bi lahko spremenili vabo na državnem mladinskem
prvenstvu v lovu rib z obale. Ker vemo, da bo prvenstvo zastopano v majhnem številu
mladicev, TK predlaga prireditelju Tramontana Izola, da za vabo pripravi naslednje ;
Klapavice, kalamare in namesto sardele vsaj eno škatlo črvov.
Predsednik TK se obvezuje, da bo kontaktiral z prirediteljem.
Pod razno ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 19:30

Članica:
Member:

Predsednik tekmovalne komisije
Vinko Mojškerc
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