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: 19

TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 8.5.2015

Zapisnik 22. redne seje
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 8.5.2015 s pričetkom ob 18:00 uri
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Iztok Čuk, Franc Pustavrh, Marko Kočar. Danilo Torej
opravičeno odsoten.

Sprejet dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 21. redne seje TK
Priprava obrazca za zadolžitev športne opreme, ki je v lasti Zveze
Sprememba, določitev mere ribe konja ( kaval – corvina nigra )
Priprave, razprava za izvedbo ribolova – ujemi – izpusti.
Popravek – določite terminov za izbirna tekmovanja reprezentance.
Na 21. seji je bil podan predlog za zvišanje kotizacije za ekipno DP ! IO še ni nič
odgovoril oziroma potrdil.
7. Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 21. redne seje
Ad. 2
Vzpostavitev knjige o osnovnih sredstvih. Izvajati letno inventuro. Komisijo naj določi
I.O. V pogovoru TK podaja predlog, da se ob prvem servisiranju palic le te označi z
znakom zveze. Po možnosti z graviranjem.
Naredi se popis športne opreme za katero se obvezuje Vinko Mojškerc. Hkrati poišče
primeren obrazec za prevzem opreme s strani kapetanov ali tekmovalcev.

Članica:
Member:

Ad.3
Po zakonskih določilih o zaščitenih merah ni nikjer omenjan caval oziroma je njegava
mera 7 cm. Na podlagi zakona in našega pravilnika se je TK odločila naslednje in
sprejela sklep :
Sklep Ad.3
Mera za vsa tekmovanja ostane ista kot je v sprejetem pravilniku – 18 cm. V primeru
manjše ribe, dane na tehtanje, se upošteva zakonska mera 7 cm.
Ad.4
S strani Danila Torej je prišla pobuda o drugačnem načinu ribolova. Ujemi – spusti.
Za začetek bi se to morda poskusno izvedlo na letošnjem izbirnem tekmovanju za
reprezentanco. TK je delno o tem razpravljala vendar razpravo preložila na naslednjo
sejo, kjer bo glavno mišljenje podal sam Danilo. Do takrat pa lahko pride kakšna
sugestija s strani klubov. Ob tem pogovoru se je tudi razpravljalo o ribah, ki jih lovimo.
Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

Je možno, da se ob tako majhnem številu ulovljenih rib preide tudi na druge vrste rib ?
Npr. ; glavače, menole izpod 15 cm itd.
Ad.5
Na prejšnji seji je bilo govora o dodatnih tekmah za izbor reprezentantov. Do sedaj je
bila praksa za izvedbo le enega izbirnega tekmovanja, čeprav pravilnik dopušča večje
število. TK ugotavlja da bi se lahko izpeljalo še največ eno tekmovanje, se pravi dve
tekmi. Gre pa predvsem zaradi finančnega vidika. TK zato poziva kapetana članske
reprezentance Zdenka Granda, da sam določi še en termin.
Ad.6
TK pošilja še enkrat v vednost o spodaj navedenem sklepu :
Sklep iz prejšnje seje.
Sklep Ad.4
Kotizacija, prispevek klubov za ekipno državno prvenstvo – 60,00 EUR ( 10,00 EUR po
osebi). Tisti, ki nakazujejo denar na žiro račun bodo sedaj nakazovali na račun ZŠRMS
Ad.7
Razno 1
Marko Kočar je kot kapetan reprezentance U21 podal predlog za reprezentanco U21
ribolov s palico iz zasidranega čolna za leto 2015, ki nas bo zastopala na SP na
hrvaškem.
Predlog :
Andrej Kristan ŠRD KIT Kranj
Matej Šimičić Rupert ŠPRD PLK Koper
Domen Semprimožnik RD ORADELA Piran
Erik Špeh MRK MENOLA Izola
Jan Krajcar, ŠRD SOLINAR Strunjan
V dopisu podaja :
Glede na dosedanje rezultate na svetovnih prvenstvih in dela z mladinci na treningih
sva se s trenerjem Klavdij Veldinom odločila, da letos rezerve ne vzameva s seboj, ker
ostali mladinci, ki prihajajo na treninge, ne dosegajo rezultatov, kar se tiče celostne
podobe športnega ribiča in niso konkurenčni zgoraj navedenim mladincem.
Sklep AD.7 razno 1
TK sprejema predlog in potrjuje predlagano reprezentanco U 21 za leto 2015.
Sklep daje v potrditev I. O.

Članica:
Member:

Razno 2
Predsednik seznani TK o spremembi pravilnika po FIPS-M verziji. Gre za razvrstitev
tekmovalca na tekmovanjih.
Prej ; Razvrstitev se določi po pravilu ; največja teža, manjše število rib, najtežja riba.
Po novem ; največja teža, večje število rib, najtežja riba.
Zato se je TK odločila , da to pravilo uvede tudi v naš pravilnik.

Sklep AD.7 razno 2
TK sprejme sklep o spremembi 71.člena tekmovalnega pravilnika.

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

STARI
71.
člen
V primerih, ko ima več tekmovalcev ali ekip enako število točk, dobimo končno
razvrstitev po naslednjih kriterijih:
1)
Enodnevna tekmovanja - kriteriji
a)
trnkarjenje iz zasidranega čolna: tekmovalec ali ekipa, ki je ulovila manjše število
rib, nato težja ulovljena riba
b)
lov s čolna v gibanju: posameznik, ki je ujel več primerkov, nato težja ulovljena
riba
c)
lov s puščo: tekmovalec ali ekipa, ki je ulovila manjše število primerkov, nato težji
ulovljeni primerek
d)
trnkarjenje z obale: tekmovalec ali ekipa, ki je ulovila manjše število rib, nato
težja ulovljena riba

2)
Več dnevna tekmovanja - kriteriji
a)
trnkarjenje iz zasidranega čolna: tekmovalec ali ekipa, ki je v enem od
tekmovalnih dni enega kroga, oz. v enem krogu imela boljšo uvrstitev, za tem v vseh
nastopih (krogih) večje število težinskih točk, nato najtežja ujeta riba
b)
lov s čolna v gibanju: tekmovalec, ki v enem dnevu osvoji največ težinskih točk,
nato v vseh dnevih večje število ujetih primerkov
c)
lov s puščo: tekmovalec, ki v enem dnevu osvoji največ težinskih točk, nato v
vseh dnevih manjše število ujetih primerkov
d)
trnkarjenje z obale: tekmovalec ali ekipa, ki je v enem od tekmovalnih dni enega
kroga oz. v enem krogu imela boljšo uvrstitev, zatem tisti, ki ima v vseh nastopih
(krogih) večje število težinskih točk in nato najtežja ujeta riba
NOVI
71.
člen
V primerih, ko ima več tekmovalcev ali ekip enako število točk, dobimo končno
razvrstitev po naslednjih kriterijih:
1)
Enodnevna tekmovanja - kriteriji
a)
trnkarjenje iz zasidranega čolna: tekmovalec ali ekipa, ki je ulovila večje število
rib, nato težja ulovljena riba
b)
lov s čolna v gibanju: posameznik, ki je ujel več primerkov, nato težja ulovljena
riba
c)
lov s puščo: tekmovalec ali ekipa, ki je ulovila večje število primerkov, nato težji
ulovljeni primerek
d)
trnkarjenje z obale: tekmovalec ali ekipa, ki je ulovila večje število rib, nato težja
ulovljena riba
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Member:

2)
Več dnevna tekmovanja - kriteriji
a)
trnkarjenje iz zasidranega čolna: tekmovalec ali ekipa, ki je v enem od
tekmovalnih dni enega kroga, oz. v enem krogu imela boljšo uvrstitev, za tem v vseh
nastopih (krogih) večje število težinskih točk, nato najtežja ujeta riba
b)
lov s čolna v gibanju: tekmovalec, ki v enem dnevu osvoji največ težinskih točk,
nato v vseh dnevih večje število ujetih primerkov
c)
lov s puščo: tekmovalec, ki v enem dnevu osvoji največ težinskih točk, nato v
vseh dnevih večje število ujetih primerkov
d)
trnkarjenje z obale: tekmovalec ali ekipa, ki je v enem od tekmovalnih dni enega
kroga oz. v enem krogu imela boljšo uvrstitev, zatem tisti, ki ima v vseh nastopih
(krogih) večje število težinskih točk in nato najtežja ujeta riba
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Razno 3
Franc Pustavrh je podal mnenje o spletni strani in dejal , da so slabni kontrasti in ima
težave pri iskanju raznih podstrani. Obvesti se skrbnika strani, da stran posodobi in
zadevo reši.

Seja se je zaključila ob 19:10
Vinko MOJŠKERC
Predsednik
tekmovalne komisije
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