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ZAPISNIK
3. seja TP LRP, dne 14.11.2013 ob 16 uri v domu ribičev Mozirje.
Pričetek seje ob 16 uri, seja končana ob 19 uri.
Prisotni člani tekmovale podkomisije:
- Brane Zelič, predsednik TP
- Brane Novak, član,
- Mile Kojc, član,
- Peter Dimitrovski, član in
- Alojz Fajdiga
Ostali prisotni: Bojan Javornik in predsednik TK
Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo o vseh ligah (dokončno) – g. Javornik
3. Poročila o reprezentancah
- Poročilo o reprezentanci U-23 in U-18 – g. Zelič
- Poročilo A reprezentanca – g. Matjašec
- Poročilo reprezentance EP Novi sad, Majšperk – g. Furman
- Klubsko prvenstvo Italija – g. Fajdiga
- Poročilo SP članic Radeče – g. Pikelj
- Poročilo SP Veterani BIH – g. Javornik
- Poročilo SP Invalidi BIH – g. Dimitrovski
- Tekmovalno poročilo Alpe-Jadran – g. Javornik
4. Predlogi sprememb tekmovalnega sistema in tekmovalnih pravil
5. Vprašalnik za komisarje lig
6. Anketa
7. Razpisi tekmovanj za leto 2014
8. Sodniški izpiti
9. Razno

AD/1
Predlagan dnevni red potrjen soglasno. Pregled sklepov zadnje seje realiziran.
AD/2
Poročilo o ligah (dokončno) je podal g. Javornik. Razprava je pokazala, da je bilo tekmovanje
v vseh ligah regularno in brez večjih zapletov. Izstopalo je le državno prvenstvo članic, kjer so
se dogajale nekatere nešportne poteze posameznic, vendar te na rezultate niso imele vpliva.
Pod to točko je g. Novak apeliral na predsednika TP in samo komisijo, da se nabor za
reprezentance U-14, U-18 in U-23 izvede v tekmovalni sezoni 2014 v skladu z pravili o
tekmovanju LRP (pravilnik sprejel UO RZS 29.01.2010). Komisija pričakuje, da se bo v letu
2014 popolnila B liga (12 ekip). Poročilo o vseh ligah je komisija sprejela kot dokončno.
Točka 2 soglasno sprejeta.
AD/3
a.) Mešana reprezentanca U-23 / U-18 – Poročilo ustno in pisno je podal g. Zelič
b.) Poročilo A reprezentance , poročilo podal g. Novak Branko
c.) Poročilo reprezentance evropsko prvenstvo (Novi sad) – poročilo pisno g. Furman,
ustno g. Novak
d.) Poročilo klubsko prvenstvo Italija – poročilo ustno podal g. Fajdiga Alojz
e.) Poročilo svetovno prvenstvo članic Radeče – poročilo pisno podal g. Pikelj, ustno g.
Dimitrovski Peter
f.) Poročilo svetovno prvenstvo invalidi BIH – ustno poročilo podal g. Dimitrovski
g.) Poročilo svetovno prvenstvo veterani BIH – poročilo pisno in ustno podal g. Javornik
h.) Prvenstvo Alpe-Jadran – poročilo pisno in ustno podal g. Javornik
Razprava pod to točko se je nanašala na slabo obnašanje posameznikov v A reprezentanci.
Vodstvo reprezentanc bo moralo narediti več napora k funkcioniranju timskega dela ekipe
ter dvigu komuniciranja med reprezentanti. Komisija je bila tudi zelo kritična do poročila o
nastopu članic na svetovnem prvenstvu. Opaziti je bilo, da je bila komunikacija med
reprezentantkami na točki nič, zatorej je bil slab rezultat pričakovan. G. Javornik je apeliral,
da se v bodoče vsi vodje ekip posvetijo ekipam in takrat ne opravljajo nobenih drugih nalog,
posebno pa ne pridobitno dejavnost. G. Zelič je bil kritičen do obnašanja na zaključni
prireditvi saj meni, da sta bila zastava in država premalo spoštovana. G. Fajdiga je dejal, da je
pričakoval več spoštovanja vodje reprezentance do tekmovalk in da je bilo obnašanje vodje
na trenutke nesprejemljivo. Razprava je potekala tudi o reprezentanci veteranov. G.
Javornik kot vodja veteranov je praktično tik pred odhodom dobil obvestilo, da se
reprezentant g. Šmejc Jože ne bo udeležil svetovnega prvenstva. Tako je reprezentanca odšla
na prvenstvo brez rezerve, kar je vsekakor imelo za posledico skromnejši rezultat na
svetovnem prvenstvu veteranov. Posebno bodejo v oči navedbe g. Šmejca, ki so popolnoma
brez podlage. G. Javornik bo predlagal ustrezni komisiji za kodeks pri RZS, da ugotovi ali je g.
Šmejc ravnal v nasprotju kodeksoma sladkovodnih ribičev (tekmovalni in splošni) . Ekipa
invalidov, ki je nastopila v BIH je osvojila ekipno drugo mesto in je z klubom RD Pesnica lahko
tekmovalni vzgled vsem tekmovalcem ribičem v republiki Sloveniji. Ekipa, ki je odšla na

tekmovanje Alpe-Jadran v Srbijo je tekmovala povprečno. Udeležba na pokalu Alpe-Jadran je
bila samoplačniška. Točka sprejeta soglasno.
Podpre se pobuda, da vodja reprezentance in trener lahko uporabita določilo mnenjskega
izbora, vendar le med tekmovalci ki izpolnjujejo pogoje nastopa v reprezentanci in z pisno
utemeljitvijo predloga.
AD/4
Predsednik je navzoče člane seznanil, da predlaga le manjše korekture, ki jih je že
predlagal UO RZS ob sprejemu pravil o tekmovanjih LRP (sprejet 29.01.2010). Ti popravki so
bolj ali manj kozmetične narave in ne posegajo v vsebino pravil. Člani TP RZS LRP pa so
predlagali:
- da se ne popravlja 9. člen (tekmovanje mladih, prvenstvo mladih U-14) ter 10. člen mladih
U-18. Menili so, da sta oba člena dajeta vso možnost za tekmovanje mladih ribičev tudi v
ligah.
- da tekme veteranov trajajo namesto dosedanjih 3 ure 4 ure, kar je v skladu z pravili
F.I.P.S.eda.
- da tekme članic na državnem prvenstvu trajajo 4 ure.
- podpre se predlog ( Javornik)c spremembe načina žrebanja (sistem glavnika). Tehnično in
operativno bo projekt urejen do naslednje seje T LRP.
- da se doda določilo, da v veteranski ligi lahko nastopajo tudi posamezniki.
- ker zadnja leta kaže praksa da na državnem prvenstvu člani posamezno kvota tekmovalcev
pred končanjem prvenstva pade za eno tretjino. G. Novak predlaga, da če pade kvota pod 20
tekmovalcev se žrebata dva sektorja namesto tri.
Vsi predlogi so oglasno sprejeti.
AD/5
Obrazce za komisarje lig vsebinsko pripravi g. Javornik.
AD/6
Anketo vsebinsko pripravi g. Javornik le ta se posreduje komisarjem lig.
AD/7
Pripravijo se razpisi tekmovanj. Tekmovanja na državnem nivoju bodo potekala kot v
tekmovalni sezoni 2013. Komisija upa, da bo zaradi znanih gospodarskih razmer vseeno
dovolj prijav za lige in tekme članov posameznikov. Razpisi tekmovanj se bodo obravnavali
na naslednji 4 seji TP, predvidoma v januarju 2014.
AD/8
G. Javornik je navzoče seznanil, da bi vsi tekmovalci opravili sodniške izpite. Izpiti naj bi bili
sestavljeni iz praktičnega in teoretičnega dela in bi trajali okoli 40 ur. G. Javornik in g. Koračin
bosta s TP LRP našla model za izvedbo izpita. Izpiti naj bi se opravili v tekmovalni sezoni
2014. Točka soglasno sprejeta.
AD/9
Razprave pod to točko ni bilo, je pa g. Dimitrovski povabil komisijo, da je naslednji sestanek
lahko v prostorih RD Brežice. TP LRP se zahvaljuje RD Mozirje g. Kojcu za gostoljubnost.

Zapisal: Zelič Branko
Radeče, 17.11.2013

