Zapisnik sestanka tekmovalne komisije (TK),
ki je bil dne 22. 1. 2011

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
10. sestanka tekmovalne komisije RZS

v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto, 22. januarja 2011 z začetkom ob 9. uri v pisarni Ribiške družine Maribor,
Maribor, Cesta XIV. divizije 54.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Bojan JAVORNIK ter člani: Branko NOVAK (TPP), Aleksander KOLAR
(TPO), Drago ORNIK (za TPM) in Bruno ZORKO (TPK);
- drugi vabljenci: Janez HVALE (predstavnik RZS v skupščini OKS-ZŠZ) in Marko KORAČIN (sekretar
RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: Dušan ŽUNTER;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni štirje člani komisije in en pooblaščenec. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Oblikovanje lig za posamezne discipline SŠR in kategorije tekmovalk oz. tekmovalcev.
Koledar tekem v letu 2011.
Določitev delegatov, sodnikov in komisarjev lig.
Priprava na izobraževanje za tekmovalce, sodnike, delegate, vodje ekip in komisarje lig.
Predlog imenovanja vodij državnih reprezentanc.
Pregled predlaganih sprememb v tekmovalnem pravilniku v SŠR in pravilih - homologacije s predpisi
CIPS in obeh FIPS.
8. Kategorizacije športnikov.
9. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled zapisnika je opravil predsednik komisije B. Javornik. Ugotovitve:
– s. 5:

(Komisarji lig morajo v prihodnje objaviti najmanj en teden pred posamezno tekmo skrajšani
razpis tekme v skladu s pravilnikom, najkasneje tri dni po tekmi pa uradne rezultate. Razpis
zadnje tekme posameznega DP in končni rezultat sezone se objavi na spletni strani, objave
o drugih (predhodnih) tekem pa na forumu RZS.) → Sklep je bil realiziran le deloma. →
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sklep 1:

Komisarji lig pošljejo končne rezultate tekmovanj za DP na njihove e- naslove: predsedniku
B. Javorniku, sekretarju M. Koračinu in uredniku spletnih strani v treh dneh po zadnji tekmi v
tekmovalnem nizu.

– s. 15: (Poročilo o tekmi naj v bodoče delegat takoj odda komisarju lige, da ga ta skupaj z drugo
dokumentacijo pošlje na RZS. V tem smislu bo komisija dopolnila Pravilnik o tekmovanjih v
SŠR.) → V letu 2010 je bila redoljubnost organov tekem na zelo nizki ravni. →
sklep 2:

Komisarji lig pošljejo rezultate posameznih tekem v roku treh dni po tekmi za DP
predsedniku B. Javorniku, sekretarju M. Koračinu in uredniku spletnih strani. Slednjemu za
objavo na forumu RZS.

– s. 16: (Predsedniki TP do konca naslednjega registracijskega obdobja (31. 1. 2011) pripravijo
predlog dodelav za obrazec 'poročilo delegata'.) → Sklep ni realiziran. →
sklep 3:

Zapisnik delegata mora slednji prebrati pred zborom tekmovalcev, pred razglasitvijo
rezultatov in pred izročitvijo dokumentacije o tekmi komisarju lige.

– s. 17: (Predsedniki TP do konca novembra imenujejo pooblaščene člane podkomisij, ki v prostorih
RZS pregledajo in verificirajo vsa poročila delegatov. TPP sme zaradi obsega dela imenovati
dva pooblaščenca. Pooblaščenci so dolžni uskladiti termine obiskov s tajnico RZS go.
Marinko Gradišek.) → Sklep ni realiziran. →
sklep 4:

Rok za realizacijo 17. sklepa 9. sestanka komisije komisija prestavlja na 10. sestanek.

– s. 18: (Pooblaščeni člani podkomisij opravijo preglede v mesecu prestopnega roka tekmovalcev
(december 2010), o ugotovitvah pa napišejo pisna poročila. Poročilo mora zajemati tudi
navedbe vseh komisarjev, vseh delegatov in vseh glavnih sodnikov posameznih tekem.) →
Sklep ni bil realiziran. Zdaj ni več aktualen.
– s. 20: (TPM mora povečati svoje aktivnosti pri pridobivanju zunanjih finančnih sredstev, saj je
primanjkljaj iz preteklih let (več kot 11.000 €) letos še povečala.) → Sklep ostaja aktualen do
odprave primanjkljaja. Zaradi odsotnosti predsednika TPM D. Žunterja tudi ni poročila o
morebitnih aktivnostih v smislu tega sklepa. → Članska reprezentanca so mora udeležiti
iger zaradi izvedbe SP v LRM leta 2012 v Sloveniji ne glede na to, da v primeru
neporavnanega dolga člani reprezentance odpotujejo samoplačniško.
sklep 5:

Za udeležbo na svetovnih ribiških igrah, ki bodo leta 2011 v Italiji, RZS pokrije strošek
udeležbe muharski reprezentanci U-18, članska muharska reprezentanca pa odpotuje
deloma samoplačniško.

– s. 25: (V finančnem planu posameznih tekmovalnih področij prikazati tudi neobračunane dejanske
stroške za posamezno DP iz leta 2010 in sicer: za LRP: 250 €, za LKO: 500 €, za LRM: 250
€ in kasting: 150 €.) → Sklep je v izvajanju.
– s. 26: (TK predlaga upravnemu odboru RZS naslednje bruto registracijske zneske….) → Besedilu
sklepa sledi tabela z zneski. Nekatere vrednosti zneskov je UO spremenil, za kategoriji 17 in
18 pa ukinil dajatev. → Sklep je v izvajanju. →
sklep 6:

Za tekmovalce, ki jih RD prijavijo za kategoriji 17 in 18, strokovna služba izdela tekmovalne
izkaznice po ceni, ki velja za izdelavo izkaznic.
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– s. 37: (RZS bo v naslednjih letih kandidirala za mednarodna tekmovanja….) → Komisija popravlja
na: LRP SP v U-14, U-18 in U-23 za leto 2012 ter za članice za leto 2013. Drugi disciplini in
kasting svoje predloge še sporočijo strokovni službi RZS.
Med razpravo, v kateri so sodelovali vsi udeleženci sestanka, je komisija sprejela navedene sklepe, po
pregledu pa še
sklep 7:

Člani komisije potrjujejo zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Oblikovanje lig za posamezne discipline SŠR in kategorije tekmovalk oz. tekmovalcev.
Podkomisije bodo lige oblikovale po ustaljenih postopkih in sicer na podlagi prijav, v LRP pa na podlagi
doseženih rezultatov.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 8:

Zaradi razpustitve in posledičnega odstopa ekipe RD Kostanjevica iz A lige se spremenijo
sestave lig in sicer: v A ligi ostane RD Sevnica, vanjo pa se uvrstita ekipi RD Bled (prvak B
lige) in Koroške RD (drugo uvrščena ekipa lige). V B ligo so se podlagi kvalifikacij uvrstile
ekipe: RD Ajdovščina, RD Barje in RD Maribor. S tem sta A in B ligi popolnjeni na predvideni
števili ekip.

sklep 9:

Za izbirne tekme v sestave reprezentanc ni negativnih točk iz predhodnih tekem.

ad 3
Koledar tekem v letu 2011.
Predsedniki podkomisij so predsedniku TK B. Javorniku dostavili osnutke koledarjev. Nekateri podatki
še niso znani, zato dokončnega koledarja še ni mogoče sprejeti.
V letu 2011 bo prvič tekma za DP v LRM kategorije U-18. RD v letu 2010 niso bile seznanjene o tej
noviteti, zato je primerno, da se prijave tekmovalcev te discipline in kategorije registrira naknadno brez
posebne obravnave, saj RD niti vedele niso, da bo možna prijava za to tekmovanje.
Zaradi ponavljajočega zapoznelega prijavljanja mladih tekmovalcev v LRP obeh kategorij (U-14 in U-18)
naj enak pristop velja tudi za te tekmovalce in ne samo muharske.
Po razpravi so člani TK sprejeli
sklep 10: TK bo koledar dopolnjevala do njegove obravnave na UO RZS oz. do začetkov posameznih
tekmovalnih ciklusov.
sklep 11: TK predlaga, da za mlade tekmovalce kategorij U-14 in U-18 velja rok prijave na določeno
tekmovanje (31. januar) in s tem vloga za registracijo tekmovalcev le kot želeni datum.
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ad 4
Določitev delegatov, sodnikov in komisarjev lig.
To točko dnevnega reda so udeleženci obravnavali v sklopu 3. točke. Ločenih sklepov komisija ni
sprejela.

ad 5
Priprava na izobraževanje za tekmovalce, sodnike, delegate, vodje ekip in komisarje lig.
Komisija bo ponovila osvežitveno izobraževanje, kakršno je bilo marca 2010 v Mozirju. V tem smislu je
sprejela
sklep 12: Program izobraževanja pripravi B. Javornik.
sklep 13: Za sodelovanje in predavanje o licenciranju strokovnih delavcev v športu komisija naproša
predsednika ZŠRM Aleksandra Škrabana, ki enako temo pripravlja za področje morskega
ribolova.
sklep 14: Poročevalci za druge teme so predsedniki TP.
sklep 15: Udeležba na tem izobraževanju je obvezna za vse komisarje lig, predvidene delegate in
glavne sodnike posameznih tekem v obeh panogah ter za vse vodje ekip RD in
reprezentanc.
sklep 16: Lokacija in datum: Čolnarna Muzelj v Ločah ob Šmartinskem jezeru dne 26. 3. 2011 z
začetkom ob 9. uri. Prostor rezervira A. Kolar.

ad 6
Predlog imenovanja vodij državnih reprezentanc.
Predsedniki TP so povzeli navedbe iz zapisnikov sestankov podkomisij. Brez razprave so bili sprejeti
sklep 17: Predsedniki TP pošljejo predsedniku B. Javorniku po e- pošti navedbe o vodjih in trenerjih
državnih reprezentanc za leto 2011.
sklep 18: Vsem reprezentancam RZS plača kotizacijo za udeležbo na svetovnih igrah in B
reprezentanci v LRP na evropskem prvenstvu.
sklep 19: Za priprave na odhod na svetovne igre mora biti sestanek TK s predsednikom RZS B.
Jeršetom, članom UO M. Berlotom in predstavnikom RZS v skupščini OKS-ZŠZ J.
Hvaletom. Rok sestanka: v mesecu februarju 2011.
sklep 20: Drugih SP v okviru ribiških iger se lahko udeležijo reprezentance RZS, če obstaja možnost
samoplačništva potencialnih udeležencev.
sklep 21: Vodja delegacije na svetovne ribiške igre bo predsednik RZS B. Jerše.
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sklep 22: Vsi udeleženci reprezentanc prejmejo tipske pogodbe za pridobivanje sponzorskih in
donatorskih sredstev.

ad 7
Pregled predlaganih sprememb v tekmovalnem pravilniku v SŠR in pravilih - homologacije s predpisi
CIPS in obeh FIPS.
Brez razprave so člani TK sprejeli
sklep 23: Spremembe pravil mednarodnih tekmovalnih federacij se po njihovi objavi prevede, nato pa
vnese v tekmovalne akte RZS.

ad 8
Kategorizacije športnikov.
Sekretar M. Koračin je opisal postopek zadnjega odposlanega predloga za kategorizacijo tekmovalcev.
V okviru te točke ni bil sprejet noben sklep.

ad 9
Razno.
V okviru te točke ni bilo nobene razprave.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 14. uri.

Ljubljana, dne 16. 2. 2011.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Bojan JAVORNIK, l.r.
(e- potrditev: 21. 2. 2011)

Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
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Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 25. 3. 2011.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- predstavnik RZS v skupščini OKS–ZŠZ,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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