Zapisnik s sestanka tekmovalne podkomisije RZS (TPO),
ki se je sestala dne 12. 01. 2013

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2013:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
1. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO
Sestanek je bil v soboto, 12. januarja 2013, z začetkom ob 10.30 uri v Ribiškem domu RD Maribor,
Cesta XIV. Divizije 54, Maribor.
Prisotni:
- podkomisija :

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člani: Milan RODOŠEK in Zdravko
KROŠELJ;
- drugi vabljeni: /
SKLEPČNOST: Od treh so prisotni trije člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Priprava tekmovalnega koledarja za tekmovalno leto 2013 – terminskega.
2. Izbor izvajalk tekem.
3. Predlog delegatov, glavnih sodnikov in komisarjev lig.
4. Plan udeležbe na mednarodnih tekmah - finančnih sredstev ne bo več kot v preteklem letu,.
5. Smeri morebitnih načrtovanih sprememb v tekmovalnem sistemu.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Priprava tekmovalnega koledarja za tekmovalno leto 2013 – terminskega
Podkomisija je po razpravi sprejela:
sklep 1: Tekme za DP RZS v LKO 2013 bodo izvedene od aprila do junija v kolikor bo prijavljenih
zadostno število tekmovalnih ekip.
ad 2
Izbor izvajalk tekem
Predsednik podkomisije seznani prisotne o tem, da sta v rednem roku prispeli dve (2) ponudbi za
izvedbo tekme DP RZS v LKO 2013.
1. RD Bistrica Ilirska Bistrica – dne 13.12.2012
2. RD Voglajna – dne 31.12.2012
Naknadno je bila prejeta še ponudba:
3. RD Pesnica Lenart – dne 08.01.2013
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Podkomisija je sprejela:
sklep 2:

Podkomisija predlaga TK RZS, da zaradi majhnega števila izvajalk podaljša rok za prijave do
31. januarja 2013.

sklep 3:

Podkomisija se o izbiri izvajalk dokončno odloči na naslednjem sestanku v mesecu
februarju.

sklep 4:

Podkomisija izbere in potrdi izvajalke tekem za DP RZS v LKO 2013 po potrditvi registracij
tekmovalcev.
ad 3

Predlog delegatov, glavnih sodnikov in komisarjev lig
Podkomisija po razširjeni razpravi predlaga:
-

delegat: Aleksander KOLAR
glavni sodnik: določi izvajaka tekme za DP RZS v LKO 2013
komisar lige: Milan RODOŠEK
ad 4

Plan udeležbe na mednarodnih tekmah
Udeležba na treningih in mednarodnih tekmah je zaradi minimalnih sredstev, ki jih RZS nameni
reprezentanci LKO za ta namen vprašljiva. SP v LKO 2013 bo konec septembra na Portugalskem.
V nadaljevanju razprave so člani podkomisije sprejeli:
sklep 5:

Preprezentanca RZS v LKO se udeleži SP 2013 v kolikor bo dovolj finančih sredstev.
ad 5

Smeri morebitnih načrtovanih sprememb v tekmovalnem sistemu
Predsednik podkomisije pove, da je predlog za spremembe Pravil RZS o tekmovanjih v LKO pripravljen
in je bil javno predstavljen na 2. sestanku podkomisije. Predlog spremeb je bil pripravljen zaradi
uskladitve s spremembami v pravilih F.I.P.S.e.d. 2012 in zaradi pridobitve večjega števila tekmovalcev
in ekip za tekmovanja DP RZS v LKO.
Po razpravi v okviru te točke podkomisija sprejme:
sklep 6:

Predlog za spremembo Pravil RZS v LKO 2013 bo poslan predsedniku TK RZS do 31.
Januarja.
Ad 6

Razno
Članstvo v TPO TK RZS
Predsednik seznani člane s sklepom UO RZS o zmanjšanju števila članov podkomisije. Po predhodnem
dogovoru s predsednikom RZS in s predsednikom TK RZS podkomisija po razpravi sprejme:
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sklep 7: Podkomisija predlaga TK RZS in predsedniku RZS, da se število članov razširi iz tri (3) na štiri
(4) člane.
sklep 8:
Podkomisija predlaga TK RZS in UO RZS, da potrdi kot četrtega (4) člana Borisa
GALEKOVIČA, RD Bistrica, Ilirska Bistrica.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1130.

Maribor, 12. Januar 2013.
Zabeležil:
Milan RODOŠEK

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
E-potrditev: 16.01.2013

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapis na spletnih straneh zveze po verifikaciji predsedujočega temu
sestanku.
TPO objavi razpis na spletnih straneh LKO po verifikaciji predsedujočega temu sestanku.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani podkomisije,
- člani TK,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika TK RZS: ____________. 2013.
obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:
- člani podkomisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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