sestanek kastinške TK RZS dne 19. 11. 2007

telefon:
telefaks:
E-naslov:

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95
sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
sestanka kastinške tekmovalne komisije RZS
Sestanek je bil v pisarni Ribiške zveze Slovenije v ponedeljek, 19. novembra 2007 z začetkom ob 12.
uri.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Bruno ZORKO ter člani: Boštjan BIZJAK, Bruno FURLAN in Zdravko
ŠTIBIL;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: /,
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni štirje člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
Informacija o delu komisije v minulem mandatu in o zapisniku zadnjega sestanka komisije v njem.
Informacija o sestanku koordinacije TK RZS in pregled zapisnika.
Obravnava poročila o kastinškem EP.
Informacija o udeležbah in rezultatu udeležb na taborih mladih ribičev.
Analiza kastinškega DP 2007.
Finančna analiza kastinških aktivnosti v letu 2007 (DP, EP, evropski pokal, tabori) in obravnava
finančnega načrta za leto 2008.
7. Obravnava in sprejem koledarja kastinških tekem in drugih udeležb članov komisije za leto 2008.
8. Obravnava predloga o sestavi kastinške TK v tem mandatu.
9. Imenovanje vodij in trenerjev kastinških reprezentanc.
10. Kategorizacija športnikov.
11. Priprave na spremembe in dopolnitve Pravilnika o kastinških tekmovanjih.
12. Razno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Informacija o delu komisije v minulem mandatu in o zapisniku zadnjega sestanka komisije v njem.
Pregled je opravil predsednik B. Zorko. Ugotovitve iz razprave:
— Komisija je delovala dobro in v smislu zastavljenih ciljev. tudi finančno poslovanje je bilo brez
pripomb strokovne službe RZS in nadzornega odbora RZS.
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— S sprejetjem strategije razvoja kastinškega športa (leta 2005) si je komisija zadala smernice
delovanja, ki jih je do konca mandata uspešno uresničevala v okviru časovnih in finančnih
možnosti.
— Vsi sklepi komisije z njenega zadnjega sestanka so bili korektno realizirani.
V okviru te točke komisija ni sprejela nobenega sklepa, ker je bilo poslovanje cele zveze in s tem
strokovnih komisij sprejeto in potrjeno na seji skupščine RZS.

ad 2
Informacija o sestanku koordinacije TK RZS in pregled zapisnika.
Zapisnik je prebral predsednik B. Zorko. Razprave ni bilo; člani komisije so zapisnik sprejeli v vednost.
V okviru te točke komisija ni sprejela nobenega sklepa.

ad 3
Obravnava poročila o kastinškem EP.
Poročilo je podal B. Zorko. Brez razprave je komisija sprejela
sklep 1:

Komisija potrjuje poročilo o kastinškem EP, ki je bilo na Švedskem (Malmö).

ad 4
Informacija o udeležbah in rezultatu udeležb na taborih mladih ribičev.
Poročilo je podal B. Zorko. Komisija ocenjuje, da je s tako prakso potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
Brez razprave je komisija sprejela
sklep 2:

Komisija potrjuje poročilo o udeležbah članov kastinške komisije na taborih mladih ribičev
RZS in posameznih ZRD.

sklep 3:

Člani komisije se bo tudi v novem mandatu udeleževali taborov mladih ribičev RZS in
posameznih ZRD, na katerih bodo demonstrirali posamezne kastinške discipline in pomagali
pri izvedbah kastinških tekem v okviru posameznih taborov.

ad 5
Analiza kastinškega DP 2007.
Udeleženci ugotavljajo, da je kastinško državno prvenstvo 2007 potekalo brez pritožb in je bilo korektno
izvedeno, za kar gre zasluga ribiškim družinam, ki so izvedle posamezne tekme. Odprtega DP so se
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udeležili tudi tekmovalci iz Hrvaške in iz Italije. Žal se nobene tekme niso udeležili povabljeni tekmovalci
iz Bosne in Hercegovine, Makedonije in z Madžarske.
Po razpravi so člani komisije sprejeli.
sklep 4:

Komisija potrjuje izvedbo kastinškega državnega prvenstva 2007 in njegove končne
rezultate.

ad 6
Finančna analiza kastinških aktivnosti v letu 2007 (DP, EP, evropski pokal, tabori) in obravnava
finančnega načrta za leto 2008.
Komisija je obravnavala pregled, ki ga je pripravila računovodkinja I. Susman ter predlog finančnega
plana, katerega realnost je odvisna od dotacij MŠŠ in Fundacije za šport, nato pa sprejela
sklep 5:

Komisija potrjuje pregled prihodkov in porabljenih sredstev kastinške dejavnosti RZS za leto
2007 v vrednostih: prihodki: 13.591,08 € in odhodki: 11.131,31 €.

sklep 6:

Komisija potrjuje finančni načrt prihodkov in odhodkov kastinške dejavnosti RZS za leto
2008 v vrednostih: prihodki: 10.000 € in odhodki: 9.000 €.

ad 7
Obravnava in sprejem koledarja kastinških tekem in drugih udeležb članov komisije za leto 2008.
Svetovno prvenstvo bo septembra na Poljskem. Točen datum še ni določen. Sekretar M. Koračin je
moral že prijaviti prireditev v koledar tekmovanj na OKS-ZŠZ, kar so vabljeni prejeli z vabilom v gradivu.
Prijava je okvirna in jo bo sekretar popravil po sprejemi koledarja mednarodnih tekmovanj na CIPS oz.
kastinški federaciji (FICS).
Konec meseca novembra 2007 se bo član komisije Z. Štibil udeležil sestanka novonastajajoče evropske
kastinške zveze, ki je doslej ni bilo. Kastinška federacija (FICS) je namreč na svetovni ravni, posebna
celinska pa je v ustanavljanju. Na sestanku bodo med drugim določeni tudi datumi evropskih tekem
(prvenstva in pokalnih turnirjev).
Proste termine bo komisija porabila prvenstveno za izvedbo (mednarodnega) regionalnega tekmovanja
za Pokal donavsko-jadranskih držav oz. tekmovanja za Donavsko-jadranski pokal (DJP), druge termine
pa za izvedbe tekem za DP.
V razpravi je bilo predlagano, da naj RZS povabi na tekmi za DJP povabi tudi države, ki niso na tem
povodju, vendar je potrebno ta predlog uskladiti na koordinaciji držav, ki uvajajo to regionalno
tekmovanje.
Izvedbo tekme prevzema RD Paka v sodelovanju kastinške TK RZS.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 7:

Komisija potrjuje začasni vpis datuma kastinškega SP, ki bo na Poljskem.
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sklep 8:

Komisija pozdravlja ustanovitev evropske kastinške zveze in predlaga upravnemu odboru
RZS, da takoj ko bo mogoče, prijavi Ribiško zvezo Slovenije za njeno včlanitev.

sklep 9:

Ko bo znan prost termin za izvedbo regionalnega tekmovanja za DJP, RZS obvesti druge
članice koordinacije o predlaganem vikendu za izvedbi obeh tekem.

sklep 10: Kastinška komisija naveže stike s skupnostjo za športni ribolov Alpe – Jadran (SŠRAJ) in
predlaga, da tudi ta skupnost pripravi regionalno kastinško tekmovanje.
Konkretne datume tekem za DP 2008 bo komisija sprejela po uveljavitvi mednarodnega koledarja
tekmovanj, okvirno pa so naslednji:
zaporedje
1. tekma
2. tekma
3. tekma

mesec

izvajalka

maj 2008
junij 2008
avgust 2008

RD Soča
RD Paka
RD Tolmin

sklep 11: Točen koledar tekem za DP bo komisija sprejela po objavi mednarodnega koledarja
kastinških prireditev.

ad 8
Obravnava predloga o sestavi kastinške TK v tem mandatu.
Predsednik komisija B. Zorko je predlagal za naslednji mandat komisijo v enaki sestavi kot je trenutno.
Brez razprave je komisija sprejela
sklep 12: Komisija soglaša s predlogom predsednika B. Zorka, da za mandat 2007-2012 predlaga
upravnemu odboru komisijo, ki jo poleg njega sestavljajo: Boštjan BIZJAK, Bruno FURLAN
in Zdravko ŠTIBIL.

ad 9
Imenovanje vodij in trenerjev kastinških reprezentanc.
Brez razprave so člani komisije sprejeli na predlog B. Zorka
sklep 13: Komisija predlaga upravnemu odboru, da v letu 2008 vodi člansko reprezentanco Bruno
ZORKO, trenerja pa naj bo Bruno FURLAN.
sklep 14: Komisija predlaga upravnemu odboru, da v letu 2008 vodi reprezentanco starejših dečkov
Boštjan BIZJAK, o trenerju pa bo komisija sprejela predlog na naslednjem sestanku.

ad 10
Kategorizacija športnikov.
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Sekretar M. Koračin je pripravil predlog kategorizacij, ki so ga udeleženci prejeli pred začetkom
sestanka. Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 15: Komisija potrjuje predlog kategorizacij, ki ga je pripravil sekretar RZS.

ad 11
Priprave na spremembe in dopolnitve Pravilnika o kastinških tekmovanjih.
Pravilnik o tekmovanjih v kastingu, ki ga je izdala RZS leta 1993, ni potrebno spreminjati in naj se ga
ponatisne.
Komisija predlaga UO, da se ime panoge uporablja v izvirni angleški obliki 'casting' (castinški,
castinškega …) in ne v poslovenjeni obliki 'kasting (kastinški, kastinškega …).
V okviru te točke komisija ni sprejela nobenega sklepa.

ad 12
Razno.
V okviru te točke ni bilo razprave.

Sestanek je bil končan ob 1750.

Ljubljana, 26. november 2007.
Zabeležil:
Bruno ZORKO

Predsednik komisije:
Bruno ZORKO, l.r.
(e-potrditev čistopisa: 07. 12. 2007)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani komisije,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e-naslova,
- arhiv RZS.
Elektronske izvode 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 zapisnika na seji UO: 15. februar 2008.
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