sestanek koordinacije TK RZS dne 31. 10. 2008
- dopolnitve in spremembe dne 18. 12. 2008
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ZAPISNIK
s 3. sestanka koordinacije tekmovalnih komisij

Sestanek je bil v petek, 31. oktobra 2008 z začetkom ob 830 v domu ribičev RD Koper, Porton pri
Pobegih, Cesta na Rižano 30.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Bojan JAVORNIK (koordinator TK), Bruno ZORKO (kasting), Branko ZELIČ (LRP),
Sandi SEVER (LKO) in Dušan ŽUNTER (LRM);
- drugi vabljenci: Borut JERŠE (predsednik RZS), Milan BERLOT (član UO RZS) in Marko KORAČIN
(sekretar RZS).
Odsotni vabljeni:

– opravičeno: /;
– neopravič.: /.

SKLEPČNOST: Od petih je prisotno 5 članov koordinacije TK. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika in realizacije sklepov prejšnjega sestanka koordinacije TK.
Poročila predsednikov TK o poteku posameznih državnih prvenstev v letu 2008.
Poročila predsednikov TK o udeležbah na SP, EP in drugih mednarodnih tekmovanjih
reprezentanc in problemih povezanih s temi udeležbami.
Obravnava predloga o spremembah v organizaciji tekmovalne dejavnosti RZS registracije
tekmovalcev in potrebnih aktivnostih zaradi spremembe tekmovalne izkaznice.
Priprava na spremembo Pravilnika o tekmovanjih v lovu rib in posameznih pravilih o tekmovanjih v
posameznih disciplinah te panoge ter določitev nosilcev in rokov za pripravo sprememb.
Informacija o tekmovanjih za donavsko jadranski pokal (DJP) v letu 2009 – LRP, LKO, LKM in
kasting.
Obravnava pobude o uvedbi enotne slovensko-hrvaške kastinške lige.
Priprava tekmovalnega koledarja za leto 2009 z določitvijo udeležb na mednarodnih prvenstvih.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika in realizacije sklepov sestanka predsednikov TK.
Pregled zapisnika je opravil predsednik koordinacije TK B. Javornik.
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Prisotni so najprej pregledali seznam nerealiziranih sklepov koordinacije, ki je bila 20.10.2007.
Neopravljeni so še naslednji:
 s. 6: KOMENTAR: Komisija za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu obnovitvenega seminarja
za sodnike ni uvrstila v program dela za leto 2008. Dodatno je na RZS prispel še dopis
inšpektorata za šport, v katerem inšpektorica grozi s sankcijami, če posamezne panožne
zveze – med njimi je tudi RZS – ne bodo upoštevale določil, ki jih opredeljujejo Pravila o
usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
 s. 7: KOMENTAR: Za realizacijo tega sklepa je potreben sestanek državnih ribiških zvez, ki
sodelujejo v Skupnosti športnih ribičev Alpe-Jadran (SŠRA-J) ali zagovarjanje našega
predloga vsaj na UO SŠRA-J. Sestanek UO bo 14. 11. 2008. Tekmovanje za pokal Alpe –
Jadran v kategorijah U-14 in U-16 naj bo v prihodnje pod okriljem SŠRA-J v zadnjem
avgustovskem vikendu, kar bo izposloval predstavnik RZS v tej regionalni ribiški organizaciji,
saj RZS redno plačuje članarino za to skupnost. TK za LRP naj ugotovi možnost, da bi bila
izvajalka tekmovanja katera od zainteresiranih RD in ne RD Pesnica, če ta ne more.
 s. 12: KOMENTAR: Sklep se nanaša na sodelovanje ekip mladih tekmovalcev na tekmovanju za
DJP v letu 2008. HŠRZ ga ni organizirala.
 s. 24: KOMENTAR: UO ni imenoval vseh vodij reprezentanc. Najpogostejši razlog je v časovni
stiski, saj komisija za LRP ni mogla dovolj zgodaj najti kandidatov za to funkcijo, da bi bilo
mogoče opraviti vse formalnosti o imenovanju. Tudi reprezentanca v LKO ni imela vodje pač
pa le vršilca dolžnosti te funkcije. V tem primeru ni bil razlog v časovni stiski, pač pa v tem,
da se nihče ni prijavil na javni razpis in je vlogo vodje prevzel aktualni predsednik komisije
za LKO.
V temeljiti razpravi ob pregledu sklepov koordinacije, ki je bila 8.2.2008, pa so prisotni ugotovili
naslednje nerealizirane sklepe:
 s. 5: KOMENTAR: Predsedniki TK niso pripravili nobenega predloga o možnih strokovnih
posvetih, ki bi bile spremljajoče aktivnosti ob tekmovanjih za DJP.
 s. 6: KOMENTAR: Zaradi nerealiziranega sklepa št. 5 sekretar RZS ni mogel obvesti
predsednikov TK o rezultatih srečanja.
 s. 7: KOMENTAR: Točnejših kalkulacij o stroških za udeležbe posameznih reprezentanc ni
pripravil noben vodja reprezentance niti nobena pristojna tekmovalna komisija.
 s. 14: KOMENTAR: Noben vodja reprezentanc ni poslal predloga o vrstah in količini predlaganega
promocijskega materiala za reprezentanco, ki jo vodi. Zaradi odsotnosti B. Novaka tudi ni
znano, ali je posamezne vodje seznanil s tem sklepom koordinacije.
Po pregledu so člani koordinacije TK sprejeli
sklep 1:

Koordinacija TK potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka predsednikov TK in poročilo o
realizaciji sklepov.

ad 2
Poročila predsednikov TK o poteku posameznih državnih prvenstev v letu 2008.
Kasting:
DP je potekalo po usklajenem programu. Opazna pomanjkljivost je, da si tekmovalci izmišljujejo izjeme
zaradi svojih zadržkov in jih zato ni bilo na vse tekme za DP. Program je vendarle izpolnjen. Tudi s
finančnega vidika.
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Sestanek komisije bo sklican še v letu 2008.
Letos je bila v Sloveniji ponovno tekma za evropski pokal (EPok). V Šoštanju. Za Slovenijo so tekmo za
evropski pokal na isti termin prijavili še Avstrijci zaradi česar smo oboji imeli po nepotrebnem manjšo
udeležbo kot bi jo imeli sicer.
Obljubljeno in dogovorjeno je, da bosta Sloveniji zaupana organizacija in izvedba dveh turnirjev in sicer:
v letu 2009 naj bi bil zaključek EPok, v letu 2010 pa evropsko prvenstvo.
Na tekmi za DJP je bila udeležba drugih držav slaba. Je pa to bila dobra izkušnja zlasti za sodniški
kader v Šoštanju.
Na tekmi za EPok je 13 kandidatov za sodnike opravilo praktični del sodniških izpitov. Teoretični del
bodo opravili po verifikaciji programa na komisiji za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu. V smislu
zagotavljanja večje udeležbe ekip iz tujine predsednik kastinške TK B. Zorko predlaga, da bi na tekme
za EPok, kadar so v Sloveniji, vabili tudi ekipe z donavsko-jadranskega območja. Zato so člani
koordinacije sprejeli
sklep 2:

Na tekmo za EPok v prihodnje RZS vabi še države z območja Donave in Jadrana.

Kastinška komisija je bila na taboru mladih ribičev, ni pa bila povabljena na muharski tabor, ki je bil na
Javorniškem Rovtu. Člani komisije so se udeležili tudi taborov mladih ribičev na območni in na lokalni
ravni. Mladi ribiči na taborih dosegajo dobre rezultate, kasneje pa ni vidnega nobenega napredka.
Krivda je v RD, ki ne znajo stimulirati mentorjev za to športno dejavnost.
LRP:
Letos so se pojavile težave, ki do sedaj niso bile običajne. Liga posameznikov bo končana 8. 11., druga
državna prvenstva so že končana. Liga posameznikov in A liga sta se zavlekli zaradi nereda, ki se je
pojavil na SP v Italiji.
LRM:
Izvedenih je bilo vseh devet tekem. Pojavilo se je nekaj težav, od katerih je eno obravnaval tudi UO. V
pripravi je celovita sprememba tekmovalnih pravil.
Tekmovalci, ki se udeležujejo tekem za DP, so v razponu od ljubiteljev družabnega ribolova do pravih
profesionalcev v znanju in dojemanju tekmovanja, kar ni več združljivo s pričakovanji obstoječe lige.
LKO:
DP je bilo izvedeno z vsemi štirimi predvidenimi tekmami. Za izvedbo tekem za DP so bili zadolženi
posamezni člani komisije RZS. Na teh tekmah so sodelovali tudi v vlogi glavnega in sektorskih sodnikov
ter tehničnega osebja. Tako je bil član komisije zadolžen za nemoteno izvedbo posamezne tekme in si
je skupaj s predstavnikom RD ogledal, določil, pripravil in postavil (zakoličil) tekmovalno traso.
Izvajalka, ki je v nizu letošnjih tekem za DP zagotovila predpisano in zadostno število lastnega
sodniškega in tehničnega kadra (tehtalcev), je bila RD Voglajna.
Na tekmi ob Gajševskem jezeru je izvajalka RD Ljutomer zagotovila sektorske sodnike in tehnični
kader, vlogo glavnega sodnika pa je prevzel član komisije Borut Praček.
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RD Pesnica nima svojega sodniškega kadra za LKO, zato ni sodelovala pri izvedbi tekme, ki je bila ob
Trojiškem jezeru. Izvedbo so v celoti opravili člani komisije LKO v sodelovanju s sodniki iz RD Celje.
Na zadnji tekmi za DP v LKO je sektorske sodnike in tehnični kader zagotovila RD, vlogo glavnega
sodnika pa je prevzel član komisije B. Praček.
Državni prvak je ekipa Brežic v postavi: Zdravko Krošelj, Samir Kadić in Stiven Kadić.
Trojiško jezero, ki je nova tekmovalna trasa za DP v LKO, se je izkazalo kot ena od najboljših tras za
tekme v LKO v Sloveniji. Žal med trasami ni več Rudniškega jezera pri Kočevju.
Na razpolago je bilo samo še 8 aktivnih sodnikov z licenco. V letu 2009 mora biti ponovno
usposabljanje za sodnike v LKO. Na prvi tekmi je prišlo do zahtevnega zapleta, ki pa je bil razrešen po
telefonskem posredovanju, nobena tekmovalna dvojica pa ni bila oškodovana.
Sodniško delo je izmensko po 12 ur. Opazen je problem finančnega pokrivanja sodniških stroškov. Če
bi jo pokrivali iz štartnin, bi morali to postavko dvigniti na 170 € na ekipo. Sodnik, ki sodi na tekmi za DP
ne sme biti aktivni tekmovalec, ker prihaja do navzkrižja interesov.
Komisija si ne more privoščiti več kot dveh sestankov na leto, ker ni zadostnih sredstev za pokrivanje
stroškov.
Plačilo startnin je potekalo zgolj na podlagi položnic, kar je v soglasju s strokovno službo RZS.
Predsednik komisije S. Sever na forumu RZS ne objavlja več rezultatov s tekem v besedi in sliki, ker je
forum RZS izgubil svoj namen in se spremenil v pljuvalnico. Na spletnih straneh RZS je zato komisija v
predpisanem roku objavljala rezultate s posameznih tekem za DP in končni rezultat prvenstva v LKO za
2008.
Na taboru mladih ribičev 2008, ki je bil letos v izvedbi RD Ljutomer, sta člana komisije B. Vrbnjak in S.
Sever izvedla teoretično in praktično predstavitev te tekmovalne discipline s postavitvijo informacijskih
panojev in »kraparskega tabora« on Gajševskem jezeru.
Na koncu je predsednik komisije S. Sever še predlagal ustanovitev sodniške podkomisije, ki bi
združevala sodniški kader vseh tekmovanj v okviru RZS. V prihodnje je treba tudi sprejeti višino
nadomestil za sodnike in tehnično osebje na tekmah za DP v letu 2009.
RAZPRAVA:
Nujno je precizirati pravila igre. Ekipa, ki se ni pojavila na tekmi, čeprav je registrirana, mora biti
drastično sankcionirana. Sankcija mora doleteti tudi posameznika, če odstopi brez opravičila.
sklep 3:

Koordinacija TK potrjuje vsa DP in predlaga upravnemu odboru RZS, da verificira državne
prvake, seznam pa objavi v glasilu Ribič in na spletnih straneh RZS.

sklep 4:

Med popravke pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu bo vneseno tudi
določilo o višini kazni za posameznika ali za ekipo, če se ne bosta pojavila na tekmi, za
katero sta prijavljena na začetku leta.
ad 3

Poročila predsednikov TK o udeležbah na SP, EP in drugih mednarodnih tekmovanjih reprezentanc in
problemih povezanih s temi udeležbami.
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Težave, ki so se pojavljale v letošnjem letu, so posledica določila, da so člani reprezentanc najboljši po
rezultatskem kriteriju, drugi kriteriji pa nimajo vpliva. Ponovno je treba uvesti selektorje reprezentanc.
Kasting:
SP je bilo na Poljskem. Tekmovalci so bili pod pritiskom zaradi objave, da bodo sodniki striktno
spoštovali zapisana določila npr. o dotiku muhe ali obtežilnika ob travo. Doslej so sodniki naključne
dotike vedno spregledali. Zaradi tega so bili rezultati naših tekmovalcev precej slabši od pričakovanih.
Že na pogled je bilo opaziti, da so bili naši tekmovalci zaradi tega preobremenjeni in je očitno, da niso
dovolj samozavestni. Organizacija in nastanitev udeležencev sta bili sicer na vrhuncu.
Od leta 2009 naprej bo kastinško SP vsako leto in ne več na dve leti kot je veljalo doslej.
LRP:
Razen reprezentance U-14 so se vse udeležile SP oz. EP. Udeležbe so bile različno uspešne. Rezultati
so v arhivu RZS.
LRM:
EP je bilo v Španiji. RZS je vrhunsko podprla reprezentanco. Izbor vodje (dr. Jože Ocvirk) je najboljši
mogoč. Razmere za ribolov so bile porazne zaradi velikega dnevnega nihanja gladine, skoraj povsem
prazne reke, istočasno s tekmovanjem dovoljenega ribolova drugim ribičem na naravno vabo itn..
LKO:
Reprezentanca se letos ni udeležila SP, ki je bilo v Južni Afriki. Načrt financiranja je bil pripravljen,
znašal pa je 25.000 €. Posamezniki iz predvidene reprezentance so odpovedali udeležbo,
nadomestnih, ki bi ustrezali kriterijem in bili pripravljeni sodelovati, pa ni bilo več. Člani reprezentance
niso predlagali oz. poiskali trenerja reprezentance. Zaradi teh vzrokov in pomanjkanja potrebnih
finančnih sredstev je reprezentanca razpadla.
Prijava reprezentance je bila opravljena po planu.
RAZPRAVA:
Velik problem skoraj vseh reprezentanc je v dejstvu, da posamezniki ne upoštevajo avtoritete vodje ali
trenerja ali celo obeh skupaj.
sklep 5:

Koordinacija TK soglaša z oceno, da so reprezentance Slovenije dosegle običajne in
pričakovane rezultate, vključno s člansko A reprezentanco v LRP, ki bi lahko dosegla in je
imela vse možnosti, da doseže do sedaj najboljšega. Krivdo za negativno oceno članske A
reprezentance nosi eden od tekmovalcev.

ad 4
Obravnava predloga o spremembah v organizaciji tekmovalne dejavnosti RZS registracije tekmovalcev
in potrebnih aktivnostih zaradi spremembe tekmovalne izkaznice.
Na podlagi gradiva za sestanek koordinacije, ki ga je pripravil podpredsednik RZS B. Javornik, so člani
koordinacije brez razprave sprejeli
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sklep 6:

UO RZ Slovenje koordinacija TK predlaga ustanovitev enotne športno tekmovalne komisije,
s štirimi podkomisijami. Dosedanje tekmovalne komisije postanejo podkomisije z enakim
delokrogom, torej podkomisije nove 'tekmovalne komisije'.

sklep 7:

Registrirani tekmovalec lahko tekmuje samo za tisto RD, kjer je član.

sklep 8:

TK bo v novem registracijskem pravilniku morala določiti pogoje in prestopne roke za
tekmovalce. Predlagamo, da se določi prestopni rok v katerem se tekmovalci lahko odločajo
za prestop v drugo RD od 15. novembra do 15. decembra, v letu 2008 izjemoma do 31.
decembra.

sklep 9:

O tej novosti sekretar RZS M. Koračin obvesti vse RD, ki tekmujejo v tekmovalnih ligah
RZS.

sklep 10: Registracijski rok ostane nespremenjen: 31. 1. za tekoče tekmovalno leto.
sklep 11: RD ob registraciji tekmovalcev za leto 2009 pošljejo tudi fotografijo za vsakega
registriranega tekmovalca in tekmovalko.
sklep 12: TK potrjuje obliko in vsebino tekmovalne izkaznice tekmovalca, tekmovalke. Tekmovalna
izkaznica je veljavna samo s prilepljeno markico za tekoče leto, izjema je leto 2009, ker bo
za to leto veljavnost vpisana v izkaznici.

ad 5
Obravnava mnenj o predlaganih spremembah Pravilnika o tekmovanjih v lovu rib in posameznih pravil
teh tekmovalnih disciplin.
Brez razprave so člani koordinacije sprejeli
sklep 13: Predsedniki tekmovalnih komisij (TK) pregledajo pravila in predlagajo spremembe v skladu z
ustreznimi mednarodnimi pravilniki. K sodelovanju pritegnejo še delegate in komisarje lig ter
posamezne člane podkomisij.
sklep 14: Pravilnik za vse discipline lova rib bo enotni panožni Pravilnik o tekmovanjih v
sladkovodnem športnem ribolovu.
sklep 15: RZS pripravi in sprejme še Pravilnik o registraciji tekmovalcev.

ad 6
Informacija o tekmovanjih za donavsko jadranski pokal (DJP) v letu 2009 – LRP, LKO, LKM in kasting.
Podpredsednik B. Javornik je poročal o sklepih glede organizatoric posameznih tekem za DJP, ki so jih
predstavniki državnih ribiških zvez sprejeli 11. oktobra v Novem Sadu:
Kasting:
LRP:
LKO:
LRM:

Slovenija
Makedonija
Makedonija ali Slovenija
Bosna in Hercegovina
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Po razpravi so člani koordinacije TK sprejeli
sklep 16: Koordinacija potrjuje plan tekem za DJP v letu 2009 s tem, da naj se RZS in Riboloven
sojuz na Makedonija (RSM) dogovorita o morebitnem prevzemu organizacije tekme v LKO
najkasneje do 15. decembra 2008.
sklep 17: Predsedniki TK pripravijo osnutke predloga o tekmah za DJP za 2010 do 15. decembra
2008.

ad 7
Obravnava pobude o uvedbi enotne slovensko-hrvaške kastinške lige.
Točka je bila zaradi aktualnosti ponovno uvrščena v obravnavo.
Brez razprave so člani koordinacije TK sprejeli
sklep 18: Koordinacija TK potrjuje uvedbo enotne Slovensko-hrvaške kastinške lige. Koordinator lige
je B. Zorko.
sklep 19: Sekretar RZS M. Koračin sporoči na HŠRZ stališče o uvedbi enotne meddržavne lige, v
katero se lahko vključijo še tekmovalci iz drugih sosednjih držav Slovenije ali Hrvaške.
Zaradi priprave koledarja tekmovanja morajo biti dogovori sklenjeni do srede decembra.

ad 8
Priprava tekmovalnega koledarja za leto 2009 z določitvijo udeležb na mednarodnih prvenstvih.
Brez razprave so člani koordinacije sprejeli
sklep 20: Predsedniki TK pripravijo tekmovalne koledarje posameznih disciplin za leto 2009 do 15.
decembra 2008. Do istega roka predlagajo delegate in glavne sodnike na tekmah za DP ter
imenujejo komisarje lig.
sklep 21: Tretjo soboto v juniju nobena podkomisija TK ne sme predvideti tekmovalnega dne, ker je
datum rezerviran za DP v ribiški kulinariki in za srečanje slovenskih ribičev.

ad 9
Razno
 Akt o reprezentancah RZS
S. Sever opozarja, da UO še ni obravnaval predloga za pravilnik o reprezentanci LKO.
Po razpravi so člani koordinacije sprejeli
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sklep 22: Določila uvrstiti med predloge za spremembo Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem
športnem ribolovu.
 Višina registracijskega zneska
Po krajši razpravi o morebitnem zvišanju registracijskega zneska so člani koordinacije TK sprejeli
sklep 23: V letu 2009 je bruto registracijski znesek 50 € na tekmovalca, za katerega RD plačujejo ta
prispevek.
sklep 24: Kategorije, za katere RZS izstavi račune za plačilo registracijskega zneska, ostanejo enake
kakor za leto 2008.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 18. uri.
Porton – Pobegi pri Kopru, dne 31. 10. 2008.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Koordinator tek. dejavnosti:
Bojan JAVORNIK, l.r.,

(e- potrditev: 18. 11. 2008)

OPOMBA: Prvotni zapisnik koordinacije je potrdil UO na svoji seji dne 5. 12. 2008, dopolnjenega pa bo
obravnaval na prvi seji v letu 2009. Po verifikaciji ga sekretar RZS objavi na spletnih straneh zveze.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani koordinacije,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e- naslova,
- arhiv RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto,
- v tem zapisniku imenovani posamezniki.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije prve verzije zapisnika na seji UO: 5. 12. 2008.
Datum verifikacije dopolnjenega zapisnika na seji UO: 30. 1. 2009.
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