Sestanek TPK dne 4. 2. 2009

telefon:
01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
3. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za kasting
v tem mandatu

Sestanek je bil v pisarni Ribiške zveze Slovenije v sredo, 4. februarja 2008, z začetkom ob 12. uri.

Prisotni:
- podkomisija TK: predsednik Bruno ZORKO ter člani: Boštjan BIZJAK, Bruno FURLAN in Zdravko
ŠTIBIL;
- drugi vabljeni:
/.
Odsotni člani kom.: - opr.: /,
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni štirje člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in realizacije sklepov.
Poročilo o delu v letu 2008 in udeležbi na SP na Poljskem.
Kategorizacija tekmovalcev za leto 2009.
Program dela komisije za leto 2009.
Pravilnik o kastinških tekmovanjih.
Pravilnik o kastinških sodnikih.
Državno prvenstvo v letu 2009 in posebnosti slovensko-hrvaške kastinške lige. (termini in lokacije
tekem, predlog za imenovanje delegatov tekem, predlog za imenovanje glavnih sodnikov)
8. Organizacija mednarodnega kastinškega turnirja za Donavsko-jadranski pokal z zadnjo tekmo za
Evropski pokal.
9. Predlog za imenovanje vodij in trenerjev reprezentanc.
10. Finančni plan komisije za leto 2009.
11. Razno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika je opravil Bruno Zorko.
sklep 1:

Potrdi se zapisnik in realizacija sklepov.

ad 2
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Poročilo o delu v 2008 in udeležbi na svetovnem prvenstvu na poljskem so člani prejeli z gradivom.
sklep 2:

Komisija potrjuje predlagano poročilo o delu komisije za leto 2008.

ad 3
Člani so z gradivom prejeli tudi predlog programa dela za leto 2009. Predsednik B. Zorko ga je dopolnil
s predlogom, da bi komisija namesto prezentacije kastinga na taboru mladih ribičev, organizirala tabor
mladih kastingašev. Tabor bi se organiziral v sklopu tabora ZRD Primorske konec junija.
sklep 3:

Sprejme se dopolnjeni program. Za organizacijo kastinškega tabora komisija zadolži B.
Zorka in B. Furlana.

sklep 4:

Drugih taborov RZS in ZRD se bomo udeležili v kolikor nas bodo organizatorji povabili in
pokrili stroške.

ad 4
Pregledali smo kategorizacijo tekmovalcev in ugotovili, da so predlagani tekmovalci za leto 2009
kategorizirani.
sklep 5:

Kategorije mladincev in mlajših mladincev bomo združili in tako bomo lahko kategorizirali
tudi mladince, katere sedaj zaradi pomanjkanja števila tekmovalcev v kategorijah nismo
mogli.

ad 5
Pravilnik je bilo potrebno lektorirati in pripraviti, saj je bil prevod narejen preveč dobesedno in ni
upošteval smiselnosti pravil v razlagi. Pravilnik je bil sprejet na seji UO in bo objavljen v februarski
številki Ribiča.

ad 6
Pravilnik o kategoriziranih sodnikih je bil v programu že za leto 2008, vendar ga nismo uspeli pripraviti
do konca.
sklep 6:

B. Zorko in sekretar M. Koračin pripravita do konca marca 2009 pravilnik o kastinških
sodnikih.

ad 7
O odprtem državnem prvenstvu za leto 2009 je pogovor tekel o obliki hrvaško – slovenske lige, o
terminih tekem, številu tekem in organizaciji. Komisija je sprejela:
sklep 7:

Tekmovalni koledar za leto 2009, sodniki in delegati so navedeni v prilogi 1 tega zapisnika.
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sklep 8:

Komisija organizira 2 tekmi za odprto prvenstvo Slovenije in Hrvaške in sicer: 9. maj 2009:
Bled, 18. april 2009: Šoštanj. Vabila razpošljeta izvajalki tekem RD Bled in RD Paka.

sklep 9:

Hrvaška zveza organizira prav tako 2 tekmi za odprto prvenstvo Slovenije in Hrvaške
Datuma in lokaciji se dogovori na sestanku med predstavniki obeh državnih zvez ali pa
dogovori B. Zorko podrobnosti o izvedbi in organizaciji tekem se v mesecu februarju

ad 8
RD Paka bo od 25. do 27. septembra 2009 organizirala tekmo v kastingu za donavsko jadranski pokal
in zaključek evropskega pokala, na katero se razen udeležencev evropskega pokala povabi tudi ekipe z
območja Donave in Jadranskega morja.

ad 9
Komisija je razpravljala o vodjih in trenerjih reprezentanc za leto 2009.
sklep 10: Komisija predlaga, da UO RZS potrdi naslednje kandidate:
- vodja članske reprezentance: Bruno ZORKO,
- vodja mladinske reprezentance: Boštjan BIZJAK,
- trener članske in mladinske reprezentance: Bruno FURLAN.

ad 10
Finančni plan komisije za leto 2009.
sklep 11: Člani potrdijo finančni plan komisije za leto 2009.

ad 11
Razno: B. Zorko seznani udeležence sestanka, da so s prvim januarjem 2009 bivše tekmovalne
komisije preimenovane v tekmovalne podkomisije, dosedanja koordinacija tekmovalnih dejavnosti pa je
preimenovana v tekmovalno komisijo RZS. Njen predsednik je postal dosedanji koordinator Bojan
JAVORNIK, ki je sicer tudi podpredsednik RZS.
Člane podkomisije seznani z zapisnikoma s sestanka koordinacijske tekmovalnih komisij, ki je bil 31. 10.
2008 in sestanka TK RZS, ki je bil januarja 2009.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 15. uri.
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Koper, 5. februar 2009.

*Priloga: tekmovalni koledar.

zabeležil:
Bruno ZORKO, l.r.

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapis na spletnih straneh zveze po verifikaciji predsedujočega temu sestanku.
Kopije zapisa prejmejo:

-

člani podkomisije,
člani TK RZS,
komisar kastinške lige,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.

Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisa na sestanku TK: 18. 3. 2009.
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