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Številka: 20

TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 4.12.2015

Zapisnik 23. redne seje
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 4.12.2015 s pričetkom ob 17:00 uri
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Iztok Čuk, Franc Pustavrh, Marko Kočar, Danilo Torej.

Sprejet dnevni red
1. Potrditev zapisnika 22. redne seje TK
2. Pregled državnih prvenstev za leto 2015 in izbirnega tekmovanja za člansko
reprezentanco 2016 ( neudeležba enega tekmovalca drugi dan )
3. Pregled in potrditev poročil kapetanov državnih reprezentanc
4. Priprava, razprava za izvedbo ribolova – ujemi – izpusti.
5. Določitev tekmovalnega koledarja državnih prvenstev za leto 2016
6. Potrditev prirediteljev DP za leto 2016 in določitev prirediteljev za leto 2017
7. Pobuda za naročilo novih medalj in značk.
8. Razprava o opremi, ki se jo izposoja tekmovalcem – reverz.
9. Razprava o kotizacijah društev in prispevka zveze.
10. Razprava točkovanja tekmovalcev U21 in članov za določitev reprezentance.
11. Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 22. redne seje

Članica:
Member:

Ad. 2
Predsednik TK, poda podatke o uspešno izvedenih in izpeljanih tekmah državnega
ranga. Vse tekme , ki so bile predvidene za leto 2015 so bile uspešno izpeljane. Prav
tako so vsi sodniki in delegati podali pravočasno svoja poročila. Sami tekmovalci so se
v letošnjem letu lepo in korektno obnašali na tekmah in tako ni bilo na nobeni tekmi
kakšne pripombe.
Izpeljana je tudi prva izbirna tekma za reprezentanco. Ker drugi dan tekmovanja ni bilo
na tekmo tekmovalca iz ŠPRD PLK Koper – Matej Šimišić Ruperta in to brez opravičila
se je TK odločila , da sankcionira tekmovalca. Rezultati izbirnega tekmovanja v prilogi.
V kolikor pride do drugega izbirnega tekmovanja se omenjenemu tekmovalcu ne dovoli
tekmovati. Hkrati se mo odvzame točke, ki jih je prinesel s sabo iz svetovnega
prvenstva.
Za to se je TK odločila na podlagi tega, ker se sam tekmovalec ni niti opravičil za svoj
neprihod na tekmo in smatra, da je to neodgovorno in nespoštljivo do ostalih
udeležencev tega tekmovanja.
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Sklep Ad.2
Tekmovalec Matej Šimišić Rupert ne sme nastopati na drugi tekmi izbirnega
tekmovanja. Odvzame se mu točke, ki jih je prinesel s seboj iz svetovnega prvenstva.
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Ad.3
Predsednik prebere poročila ( priloga ) kapetanov članske in U21 reprezentance.. TK
potrjuje poročila. V debati se izpostavi vprašanje ali bomo imeli za leto 2016 sploh
reprezentanco U21. Nekako imamo pet tekmovalcev, vendar je to to ? Poziva se
trenerja Klavdij Veldina, da poda svoje mnenje. Obenem se pozivajo vsi klubi, da
razmislijo oziroma predlagajo eventualne kandidate za reprezentanco U 21, ki pa
morajo imeti najmanj 16 let.
Ad.4
Pod to točko se je že delno razpravljalo na prejšnji seji. V zapisniku so bili pozvani tudi
klubi, ki naj bi vsaj delno dali kakšen predlog oziroma sugestijo. Kot po navadi ni bilo
odziva.
Danilo Torej je predlagal, da bi se uvedlo oziroma vsaj poskušali izvesti tekmovanja na
način : ulovi – spusti. Določili bi točkovanje glede na vrsto rib, lahko bi točkovali tudi
druge vrst rib, ki smo jih ukinili, lahko bi točkovali tudi manjšo ribo ( guat, volkec, …. ).
Seveda bi moral biti prisoten sodnik. TK se obvezuje, da do naslednje seje pripravi
osnutek za to vrsto tekmovanja.
Ad.5
Tabela tekmovanj za leto 2016 je usklajena in podana v prilogi.
Ad.6
Predsednik je pripravil tabelo prirediteljev( za leto 2017. Obenem so potrjeni prireditelji
za leto 2016, ker do sedaj ni bilo nobene pripombe. Poziva se klube, ki so kandidati za
leto 2017, da javijo morebitna nesoglasja.
Ad.7
Predsednik podaja podatek o količini medalj in značk, ki so na razpolago. Že za leto
2016 jih ne bo dovolj, zato se bo poiskalo primernega dobavitelja, oziroma izdelovalca
medalj. Potrebno je naročiti tudi značke. TK poziva IO, da odobri potrebno količino.
Na temo medalj se je razpravljalo tudi o podelitvah le teh. TK predlaga, da se na
določenih tekmah medalje podeljujejo na drug način. Morda bi na ekipnih podelitvah
delili manjše …. Letno se porabi 19 kompletov oziroma 57 medalj. Predlog naj gre v
obravnavo tudi na IO.

Ad. 8
Predsednik nabavi knjigo in blok za reverz, ki se bo vodila ob izposoji opreme.
Članica:
Member:

Ad.9
TK sprejme sklep, da se za leto 2016 kotizacije in prispevki zveze ne spremenijo.
Ad. 10
Danilo Torej predlaga spremembo 58. Člena. Razlog za to spremembo je ta, da
tekmovalci U21 dobijo preveč točk, glede na količino tekmovalcev, ki jih je na SP od 25
do 30 tekmovalcev, medtem ko je pri članski konkurenci ta številka več kot dvojna.
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Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: SI 88747735

58. člen
Na osnovi doseženih rezultatov na tekmovanjih se razvrsti kandidate na naslednji način:
a) na državnem prvenstvu za uvrstitev od I. do X. mesta:
I=16, II=13, III=11, IV=9,
V=7, VI=5, VII=4, VIII=3, IX=2 in X=1 točko
b) na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do XV. mesta:
I=20, II=18, III=16, IV=14, V=12, VI=10, VII=9, VIII=8, IX=7, X=6, XI=5, XII=4,
XIII=3, XIV=2 in XV=1 točko
Katera mednarodna tekmovanja se bodo vrednotila po točki b. tega člena, bo določila
tekmovalna komisija zveze.
Predlog :
58. člen
Na osnovi doseženih rezultatov na tekmovanjih se razvrsti kandidate na naslednji način:
a) na državnem prvenstvu in mednarodnem U21 za uvrstitev od I. do X. mesta:
I=16, II=13, III=11, IV=9, V=7, VI=5, VII=4, VIII=3, IX=2 in X=1 točko
b) na članskih mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do XV. mesta:
I=20, II=18, III=16, IV=14, V=12, VI=10, VII=9, VIII=8, IX=7, X=6, XI=5, XII=4,
XIII=3, XIV=2 in XV=1 točko
Katera mednarodna tekmovanja se bodo vrednotila po točki b. tega člena, bo določila
tekmovalna komisija zveze.
To je samo predlog, ker je bilo govora tudi o procentualni delitvi točk. TK pripravlja nov predolg,
ki govori predvsem o izboru reprezentance, saj skuša s tem zagotoviti kar najboljšo ekipo.

Razno
S strani društva MRK Menola iz Izole je prišla pripomba glede državnega ekipnega
prvenstva.
Ker je to tekmovanje nastalo predvsem iz naslova druženja se je nekaterim
udeležencem pogledalo skozi prste glede licence. Tako klub, ki zmaga in nimajo
tekmovalci licence, ne more uveljaviti kategorizacijo in s tem oškoduje tiste, ki jo imajo.
TK sprejema sklep, da za naslednje leto morajo imeti vsi udeleženci veljavno licenco.
Lahko pa tisti, ki je nimajo tekmujejo, vendar samo izven konkurence.
Seja se je zaključila ob 19:00
Vinko MOJŠKERC
Predsednik
tekmovalne komisije

Članica:
Member:
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