Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPISNIK
3. sestanka tekmovalne komisije RZS v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek 9.12.2013, z začetkom ob 16. uri v pisarni RD Maribor
v Mariboru, Cesta XIV. divizije 54.
Prisotni: Bojan JAVORNIK, Aleksander KOLAR, Makro KORAČIN, Igor MILIČIĆ,
Drago ORNIK, Bruno ZORKO, Brane ZELIČ.
Opravičeni: dr. Miroslav ŽABERL.
Sestanek je vodil predsednik TK Bojan Javornik. Od petih članov TK je bilo prisotnih
pet članov, sestanek je sklepčen.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje in pregled realizacije sklepov.
2. Poročila predsednikov TP o:
- tekmovanjih v ligaškem sistemu posamezne discipline,
- nastopih državne reprezentance in klubov na mednarodnih tekmah.
3. Predlog sprememb v pravilih in uskladitvah s FIPS e.d. pravili.
4. Usposabljanja za komisarje, delegate, sodnike in tekmovalce - delovni osnutek
programa pripravi Marko Koračin.
5. Anketa in rezultati.
6. Priprave na novo tekmovalno sezono:
- prestopni roki,
- registracija tekmovalcev,
- priprava tekmovalnega koledarja,
- delegati in komisarji lig,
- mednarodne udeležbe,
- imenovanja vodij reprezentanc in trenerjev.
7. Razno.
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ad 1
Pregled zapisnika prejšnje seje in pregled realizacije sklepov.
Predsednik TK Bojan Javornik je v uvodu poudaril, da se komisija sestaja običajno
na začetku tekmovalnega leta, ko predhodno naredi načrt tekmovanj, izbere
izvajalce, delegate, glavne sodnike in delegate, ter določi prioritetne naloge za
uspešno izvedbo tekmovalnega programa. Drugič se komisija sestane na koncu
tekmovalnega leta, ko obravnava poročila TPK o tekmovanjih v državnih prvenstvih
in na mednarodnih tekmah, in o morebitnih problemih, ki so se pojavili na
tekmovanjih. Ta drugi sestanek je običajno po sestanku FIPS e.d., ko je določen
koledar in ko so določeni izvajalci svetovnih in evropskih prvenstev v prihodnjem letu
in če je to potrebno uskladiti pravilnike z mednarodnimi pravilniki FIPS, se pripravijo
uskladitve. Med letom pa poteka komuniciranje in usklajevanje med člani komisije po
e pošti in telefonu. Tako komisija, s pogostimi sestanki, ne troši sicer skromnih
sredstev, ki so namenjene tekmovalni dejavnosti.
Predsednik je prebral in komentiral zapisnik zadnje seje in realizacijo sklepov. Po
razpravi je bil sprejet
sklep 1: člani komisije so seznanjeni z vsebino zapisnika, ugotavljajo, da so vsi
sklepi so v celoti realizirani.

ad 2
Poročila predsednikov TP
Podkomisija LRP, predsednik Branko Zelič:
V A ligi so bila tekmovanja brez pripomb ali pritožb, B liga pa je bila okrnjena,
nastopalo je 11 ekip. Vsa prvenstva so bila korektno izpeljana, na tekme članic pa so
bili podani neupravičeni očitki – ker ni bilo verodostojne pritožbe, se komisija do tega
problema ni opredeljevala. Nabor tekem za U24 je bil zaradi različnih zunanjih
dejavnikov večkrat prestavljen ( popravni izpiti, birme, ….), v časovni stiski pa je bilo
potrebno reprezentanco zbrati na edini možen način. Na mednarodnih tekmah so bili
doseženi pričakovani rezultati, odstopa odlično drugo mesto na klubskem svetovnem
prvenstvu, ki ga je dosegla RD Pesnica.
Podkomisija TPM, predsednik Drago Ornik:
V DP ekipno in posamezno smo razpisali sedem tekem, izvedli smo samo pet, ker je
tekma v Celju bila odpovedana zaradi prevelikega vodostaja, prav tako je bila
odpovedana tekma v LP, ki je bila predvidena v Kranju zaradi nesoglasij in
nemogočih vremenskih pogojev. Razpisali in izvedli smo tudi štiri tekme v mlajših
kategorijah. V sistem tekmovanja se je prijavilo samo 13. mladih ribičev iz petih RD.
Zaradi premajhnega števila prijavljenih pa je tudi prišlo do nesoglasij in pritožb.(na
tekmah sodelovalo 11 oziroma 8 tekmovalcev). Prišlo je do pritožbe, pritožbena taksa
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ni bila plačana, zato podkomisija meni, da ni nobenega razloga za njeno obravnavo.
Predsednik RZS je to pritožbo dal v presojo nevtralnemu pravnem strokovnjaku.
Predsednik TK B. Javornik je poudaril, da so bili vsi tekmovalci in vodje ekip
seznanjeni z načinom tekmovanja pred nizom tekem. Kar je posebej zaskrbljujoče je,
da so vsi vodje, vključno s pritožnikom, soglašali s tem, da se v končni rezultat
namesto zbira vseh štirih tekem, štejejo samo tri in da se odšteje najslabši rezultat.
Torej, pri nas noben dogovor ne drži in kdor tekmuje v dobri veri, bo lahko izigran.
Državna reprezentanca na tekmovanja ni šla zaradi pomanjkanja sredstev. Udeležili
pa smo se mednarodnega muharskega tekmovanja Donava-Jadran v Konjicu (BiH) z
tremi ekipami, s posebnim povabilom organizatorja je tretja ekipa odpotovala
samoplačniško. Odlično 4. mesto je dosegla RD Mozirje, med posamezniki pa
Zlodej Matej 8. mesto. Drago Ornik poudarja, da moramo v letu 2014 nujno poslati
člansko muharsko reprezentanco na tekmovanje na Češko, v nasprotnem bo RZS
izpadla iz tekmovalnega sistema.
Podkomisija LKO, predsednik Aleksander Kolar:
Štiri tekme so bile izvedene po predvidenem načrtu in predvidenih rokih. Na
državnem prvenstvu je bilo 9 ekip; kvaliteta je solidna, žal pa so vrhunski tekmovalci
zaradi različnih razlogov odstopili iz tekmovalnega sistema. Državni prvak je ekipa
RD Maribor, sledi ekipa RD Novo mesto, na tretjem mestu je ekipa RD Brežice.
Priprave državne reprezentance na SP v Montargilu, Portugalska, so bile optimalne.
Žal pa je imela reprezentanca veliko smole pri potovanju na tekmovanje (dvakrat
odpoved vozila, enkrat prometna nesreča zaradi tuje voznice). Poleg vseh težav in
velike zamude je slovenska reprezentanca dosegla odlično 13. mesto.
Podkomisija TKK, predsednik Bruno Zorko:
Vse predvidene tekme so bile izvedene po načrtu. V sodelovanju s predstavniki R
Hrvaške je bilo realiziranih pet tekem v kastingu za DP. V svetovnem merilu so bili
doseženi zelo dobri rezultati in sicer na članskem SP v Nemčiji, kjer je Dušan
Stevanovič v dveh disciplinah dosegel 2. in 3. mesto. Mladinci pa so prav tako v dveh
disciplinah na SP na Češkem dosegli 8. in 10. mesto.
Predsednik TK B. Javornik se je vsem predsednikom podkomisij zahvalil za
dosežene rezultate, dosežene z veliko mero samo-odrekanja vseh sodelujočih, ki z
rezultati in športnim vedenjem prispevajo k prepoznavnosti RZS, ribolova v Sloveniji
in slovenskih voda po svetu.
Primer Jože Šmejc: predsednik TK B. Javornik predlaga članom komisije, da primer
prepozne in zlonamerne odpovedi sodelovanja v državni reprezentanci (tri dni pred
odhodom), preda v obravnavo častnemu odboru etičnega kodeksa (ČEK). Člani
komisije soglašajo, da se zaradi resnosti primera to ravnanje, ki tudi ni v skladu s
kodeksoma, preda ČEK.
sklep 2: tekmovalna komisija nima pripomb na razglašene rezultate v vseh
kategorijah in disciplinah, v muharskem tekmovanju pa s pristavkom: upoštevajoč
objektivne okoliščine. Predsedniki TP priložijo k temu zapisniku pisna poročila.
Končni rezultati se objavijo na spletni strani RZS.
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sklep 3: člani komisije soglašajo, da se primer prepozne odpovedi tekmovalca
Jožeta Šmejca, preda v obravnavo častnemu odboru etičnega kodeksa.

ad 3
Predlog sprememb v pravilih in uskladitvah s FIPS e.d. pravili
Po krajši razpravi je bil sprejet
sklep 4: predsedniki TP komisije v mesecu decembru pripravijo predlog dopolnitev
pravil, ki jih posredujemo pravni komisiji in se sprejmejo na seji UO RZS v februarju
2014. V pravilnik se mora vnesti novo določilo, da pritožnik nosi tudi vse stroške, ki bi
jih povzročila neupravičena pritožba.
sklep 5: S predlogi ribiške inšpektorice Barbare Bizjak, in se nanašajo na določila
Pravilnika, ki obravnava organizacijo tekem v RD, se seznani komisija za pravna
vprašanja in poišče rešitve, sicer pa naj problem mrež RZ Slovenije ponovno sproži
na MKO, ker je to en od nesmislov v zakonu iz leta 2006, ki še ni bil odpravljen.

ad 4
Usposabljanja za komisarje, delegate, sodnike in tekmovalce – pripravljavec Marko
Koračin
Pripravljavec programa usposabljanja Marko Koračin je članom komisije predhodno
poslal osnutke programa v pregled. Na razpravi so člani sprejeli spremembe in
dopolnila programa in sprejeli naslednja stališča, da program obsega:
- 24 ur samostojnega fakultativnega študija – pripravi se seznam literature,
- 8 ur teoretičnega seminarskega usposabljanja in preverjanja, ter
- 18 ur praktičnega dela na eni od tekem A ali B lige, lige posameznikov, veteranov
ali U kategorij za državno prvenstvo Slovenije. Ta del se prizna vsem tekmovalcem,
komisarjem, delegatom in glavnim sodnikom, ki so do sedaj v ligah opravljali te
dolžnosti ali pa tekmovali, ne prizna pa se kandidatom, ki šele vstopajo v tekmovalni
sistem.
sklep 5: program se dopolni s predlogi iz razprave, čistopis pa se pošlje komisiji za
izobraževanje in sprejem na UO. Usposabljanja bodo tekla po območjih v RD, ki
lahko zagotovijo brezplačne prostore. Najmanjše število kandidatov je 20. Rok za
izvedbo prvih usposabljanj je mesec februar.

ad 5
Anketa in rezultati
Anketo je izvedla LKO, kasting in LRP v ligi veteranov, delno LRM v celoti pa na
srečanju 14.12. Rezultati ankete kažejo, da so tekmovalci zadovoljni z doseženimi
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rezultati, da so visoko ovrednotili delo organov tekmovanja, visoko ocenjujejo
poznavanje predpisov (visoka samopodoba), najmanj za delo reprezentance, večina
bi se udeležila usposabljanje, bistvenih sprememb si ne želijo, med predlogi so tudi
uporabni, vseh želja seveda ni moč upoštevati. Med tekmovalnimi trasami dominirajo
tiste, kjer je ulov manj selektiven, redki se zavzemajo, da je potrebno zajeti različne
tekmovalne trase, tudi take, ki zahtevajo od udeležencev več priprav za ribolov na
različne vrste rib. Povprečna cena ene tekme (nihče ni upošteval kotizacije in
opreme) je med 100 in 150 € - trening, tekma in potni stroški. Po predstavitvi in
razpravi je bil sprejet
sklep 6: Predsedniki TP bodo ponovno urgirali pri komisarjih lig, da dobijo čim več
anketnih odgovorov. Predsednik TK in predsedniki TP izdelajo popolno analizo do
prve seje TK v letu 2014, z rezultati pa se seznani UO RZS, rezultati pa se objavijo
tudi na spletni strani RZS. Anketiranje tekmovalcev je potrebno nadaljevati tudi v
prihodnje.

ad 6
Priprave na novo tekmovalno sezono
Po razpravi o nalogah so bili sprejeti naslednji sklepi:
sklep 7: strokovna služba RZS obvesti vse RD, da morajo tekmovalci, ki prestopajo
v njihove tekmovalne ekipe iz drugih RD, do 31.12.2012 opraviti formalnosti v zvezi s
svojim prestopom.
sklep 8: strokovna služba obvesti vse RD, da je rok prijave za registracijo
tekmovalcev 31.1.2014 – neposredno v sistem KLEN.
sklep 9: do konca leta se pripravi terminski plan tekmovanj, tekmovanja se
organizirajo v sobotah in nedeljah, izpuščajo se državni in cerkveni prazniki,
upošteva se potrjen koledar FIPS e.d. in koledar D – J pokala ( LRP (BiH) 26.-29.06.
LKO (Makedonija) 29.-31.08.2014. LRM (Črna Gora) - ni še določen termin).
Tekmovalni koledar za leto 2014 naj se ne bistveno ne spreminja glede datumov
tekem.
sklep 10: predlog komisarjev lig LRP: A- liga je predlagan Z. Žerak, za B- ligo je
predlagan R. Kač, za ligo veteranov- B. Javornik, za ligo članic in posameznikov je
predlagan Z. Žerak; kasting Bruno Zorko; za LRM D. Ornik, LKO Aleksander Kolar.
Želja komisije je, da bi bili delegati iz sosednjih ribiških družin, ki so najbližje izvajalki,
glavnega sodnika kot tudi sektorske sodnike pa določi izvajalka. Vsi organi
tekmovanja opravljajo svoje zadolžitve brezplačno. Delegate in glavne sodnike potrdi
UO sočasno s potrditvijo tekmovalnega koledarja.
sklep 11: Predlog udeležbe državnih reprezentanc v letu 2014 na naslednjih
svetovnih, evropskih in regijskih tekmovanjih:
- TKK: SP mladinci kasting (Poljska) in člansko SP (Nemčija)
- LKO: SP Romunija; D-J (samoplačniško)
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- TPM: člansko SP Češka, mladinci pogojno, Donavsko -Jadranski pokal:
tekmovanje se udeležita prvi dve ekipi (samoplačniško)
- LRP: Svetovno- A reprezentanca (1. prioriteta), Evropsko-B reprezentanca pogojno (3. prioriteta), alternativa 2. v državnem ekipnem prvenstvu, Klubsko –
državni prvak ( RD), mladi U23-U18 – najboljši na izbirnih tekmah, ne glede na
kategorijo (2. prioriteta), Veterani – svetovno prvenstvo (2. prioriteta); SP članice:
ekipa se tekmovanja ne udeleži; D-J Pokal (samoplačniško). Vsem ekipam, ki
nastopajo na SP, EP in D-J pokal se plača kotizacija, ostali stroški pa prioritetah.
sklep 12: člani komisije predlagajo, da znesek registracije tekmovalcev za leto 2014
ostaja isti.
sklep 13: predloge za vodje reprezentanc in trenerjev pripravijo predsedniki TP na
podlagi predhodnih razgovorov s kandidati, TK pa da predloge v potrditev UO RZS..
sklep 14: člani komisije so seznanjeni z kandidaturo RD Tolmin za organizacijo
mladinskega EP v kastingu za leto 2015 in jo podpirajo.

ad 7
Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 19.30 uri.

Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Bojan JAVORNIK
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