Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPISNIK
4. sestanka tekmovalne komisije RZS v tem mandatu
Sestanek je bil v petek 24.1.2014, z začetkom ob 16.30 uri v prostorih RD Radeče,
Hotemež 30, Hotemež.
Prisotni: Bojan JAVORNIK, Aleksander KOLAR, Igor MILIČIĆ, Drago ORNIK, Martin
Povše, Brane ZELIČ, dr. Miroslav ŽABERL.
Opravičeni:. Bruno ZORKO
Sestanek je vodil predsednik TK Bojan Javornik. Od petih članov TK so bili prisotni
štirje člani, sestanek je sklepčen.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
Pregled zapisnika prejšnje seje in pregled realizacije sklepov 3. seje.
Poročilo TK o delu v letu 2013 (B. Javornik).
Dokončna uskladitev in potrditev tekmovalnega koledarja za leto 2014.
Poročilo o realizaciji usklajevanja pravil (Martin Povše, Brane Zelič, Drago Ornik,
Bojan Javornik).
5. Začasni program usposabljanja za pridobitev naziva športni delavec v
sladkovodnem ribištvu (dr. Miroslav Žaberl, Bojan Javornik).
6. Predlogi za imenovanje trenerjev in vodij reprezentanc za leto 2014.
7. Razno.
1.
2.
3.
4.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnje seje in pregled realizacije sklepov 3. seje.
Po razpravi je bil sprejet
sklep 1: sklepi s 3. seje komisije so bili realizirani, razen sklepa 3, ki je v delno
realiziran oz. je v teku realizacije.
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ad 2
Poročilo TK o delu v letu 2013.
Predsednik komisije Bojan Javornik je članom in vabljenim predstavil poročilo
komisije o delu. Predvsem je pohvalil vedno kritične odzive predsednikov o
podkomisij do vseh deviacij, ki so se pojavljale v preteklem letu. zaradi manjšanja
stroškov je manj sestankov komisije, zato člani koristijo e-pošto. zaskrbljujoč podatek
je izguba 107 tekmovalcev, kar se pozna na vseh nivojih tekmovanj. Z zmanjšanjem
števila tekmovalcev se zmanjšujejo tudi prispevki, večajo pa se stroški. B. Javornik
ugotavlja, da nikjer ni bil prekoračen finančni proračun komisije. Stroški priprave
tekme znašajo nad 2000 evrov. Predstavljene so bile vse izvajalke tekmovanj, na
mednarodnih tekmovanjih so se vse predlagane ekipe udeležile tekmovanj, kjer so
korektno sodelovale. Izobraževanje tekmovalcev je bilo korektno izvedeno, težava
jem, da se ga udeležujejo le eni in isti tekmovalci. Predsednik RZS M. Žaberl je
poudaril da bo RZS letos povečala znesek financiranja do 15.000 evrov, žal je bilo
lani nekaj sporov v okvirih tekmovalcev, na kar naj v prihodnje vplivajo vodje ekip z
uveljavljanjem reda in discipline med tekmovalci. Jasno se je potrebno držati
tekmovalnega kodeksa. Treba vse je zavedati, da je biti tekmovalec privilegij in se je
temu treba primerno obnašati. Predsednik RZS je apeliral, da se pošilja na
tekmovanja čim več mladih, da se pri njih vzpodbudi zanimanje, drugače ne bomo
imeli naslednikov današnjih tekmovalcev.

sklep 2: poročilo tekmovalne komisije za leto 2013 je bilo soglasno sprejeto.

ad 3
Dokončna uskladitev in potrditev tekmovalnega koledarja za leto 2014
Po razpravi je bil sprejet
sklep 3: strokovna služba RZS pošlje tekmovalni koledar v korespondenčno
obravnavo in potrditev članom UO RZS do 30.1.2014.

ad 4
Poročilo o realizaciji usklajevanja pravil (Martin Povše, Brane Zelič, Drago Ornik,
Bojan Javornik).

Po razpravi je bil sprejet
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sklep 4: poročilo o realizaciji usklajevanja pravil je bilo sprejeto s predlogi z razprave,
pripravijo se čistopisi pravil.

ad 5
Začasni program usposabljanja za pridobitev naziva športni delavec v sladkovodnem
ribištvu (dr. Miroslav Žaberl, Bojan Javornik)
Povzetek razprave: osnovni avtor je M. Koračin, M. Žaberl in B. Javornik sta program
poenostavila. Zaradi določenih primerov slabega poznavanja pravil na tekmovanjih iz
preteklosti je potrebno zvišati nivo znanja vodij tekmovanj. Usposabljanje bi trajalo en
dan z izpitom. Usposabljanje bo zajelo vse vidike organizacije tekmovanj, vključno z
zakonsko predpisanimi obveznimi temami usposabljanj športnih delavcev. Izpit bi bil
sestavljen iz praktičnega dela in pisnega dela. Program bi bil enoten za vse
tekmovalne discipline. Pojavlja se problem odziva tekmovalcev za tako
usposabljanje, zato člani komisije predlagajo imenovanje programa »pridobitev
tekmovalne licence«
sklep 5: za program se pripravi gradivo v obliki projekcij za predavanja in vprašalniki
od vseh predsednikov podkomisij. Čistopis programa se, da komisiji RZS za
izobraževanje. Predavanja programa se bo izvajal v tistih RD, ki bodo svoje prostore
nudili zastonj.

ad 6
Predlogi za imenovanje trenerjev in vodij reprezentanc za leto 2014
Predsedniki podkomisij je predstavil vse kandidate za vodje reprezentanc in trenerje
reprezentanc
A reprezentanca LPR (Novak Branko, Prelog Gustl)
B reprezentanca LRP (Vidovič Zoran, Mavrič Željko)
Veterani (Javornik Bojan, Prelog Gustl)
Članice (ni predlaganega kandidata ker reprezentanca ne potuje)
Mladi kombinirana U ekipa (Rojc Boštjan, Zelič Brane)
LKO: (Aleksander Kolar, Sidonija Kolar)
LRM: (vodja – postopek izbire v teku, trener Matej Zlodej)
Na sestanku podkomisije LRM 14.12. 2013 je bil sprejet predlog nove sestave
podkomisije: Gorazd Jelenko (predsednik), Gašper Humar, Danilo Bižal, Matej Zlodej
in Sašo Rebula. Za komisarja podkomisije je predlagan Drago Ornik.

Po razpravi o nalogah so bili sprejeti naslednji sklepi:
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sklep 6: komisija soglasno sprejema predlog izbranih vodij reprezentanc in trenerjev
za leto 2014. Po potrditvi na UO RZS jih strokovna služba obvesti o izboru.
sklep 7: TK predlaga UO imenovanje podkomisije LRM za obdobje enega
tekmovalnega leta.

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 l.r.
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