Zapis sestanka tekmovalne podkomisije za kasting (TPK),
ki je bil dne 10. 2. 2010

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPIS
4. sestanka kastinške tekmovalne podkomisije RZS
v tem mandatu

Sestanek je bil v sredo, 10. februarja 2010 z začetkom ob 12. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije,
Ljubljana, Tržaška cesta 134.

Prisotni:
- podkomisija: predsednik Bruno ZORKO ter člani: Boštjan BIZJAK, Bruno FURLAN in Zdravko
ŠTIBIL;
- drugi vabljeni: /.
Odsotni člani podkom.: - opr.: /;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni štirje člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka podkomisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Poročilo o delu podkomisije v letu 2009.
Kategorizacije in registracije, štartnine tekmovalcev, zavarovanje tekmovalcev.
Dopolnitev pravilnika o kastinških tekmovanjih.
Državno kastinško prvenstvo ter udeležbe na mednarodnih tekmovanjih in turnirjih v letu 2010.
Predlog imenovanja vodij in trenerjev kastinških reprezentanc.
Udeležba na svetovnih kastinških prvenstvih.
Finančni načrt podkomisije za leto 2010.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka podkomisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled je opravil predsednik B. Zorko.
Podkomisija je brez razprave sprejela
sklep 1:

Podkomisija nima pripomb na zapis prejšnjega sestanka in na poročilo o realizaciji sklepov
ter ju potrjuje.
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ad 2
Poročilo o delu podkomisije v letu 2009.
Predsednik B. Zorko predstavi poročilo o delu komisije, sodelovanje na državnih, meddržavnih in
svetovnih prvenstvih ter dosežke tekmovalcev.
Podkomisija brez razprave sprejeme
sklep 2:

Podkomisija potrjuje poročilo o delu v letu 2009.

ad 3
Kategorizacije in registracije, štartnine tekmovalcev, zavarovanje tekmovalcev.
Kategorizacija tekmovalcev:
sklep 3:

Podkomisija ugotavlja, da je bila kategorizacija na Olimpijski komite poslana prepozno tako,
da naši tekmovalci niso bili pravočasno v biltenu in niso mogli uveljavljati statusa v občinskih
zvezah. Koračin naj se tudi pozanima glede kategorizacije Jana Mikac Zorka (premlad?).

Registracija:
Pri pregledu registracijskih prijav tekmovalcev za leto 2010 je bilo ugotovljeno, da registracije niso
poslale naslednje RD: KOPER, TOLMIN in SOČA.
sklep 4:

Podkomisija predlaga upravnemu odboru, da podaljša registracijski rok za kastinške
tekmovalce. B. Furlan uredi naknadni registraciji v RD Soča in RD Tolmin, B. Zorko pa v RD
Koper.

sklep 5:

Startnina za leto 2010 je 13 €.

sklep 6:

Plačilo nadstandardnega zavarovanja se poravna kategoriziranim športnikom ob koncu leta
2010, če bo ostalo dovolj sredstev po izvedbi programa.

sklep 7:

Podkomisija predlaga tekmovalni komisiji RZS, da bi zavarovanje kategoriziranih športnikov
uredila enotno za obe panogi v okviru državne zveze.

ad 4
Dopolnitev pravilnika o kastinških tekmovanjih.
Brez razprave je podkomisija sprejela
sklep 8:

Z. Štibil pripravi spremembe pravilnika po določilih, ki jih je objavila ICSF.
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ad 5
Državno kastinško prvenstvo ter udeležbe na mednarodnih tekmovanjih in turnirjih v letu 2010.
O predlogu za program dela podkomisije za leto 2010 z izvedbo državnega prvenstva in udeležbami na
mednarodnih tekmovanjih je podkomisija sprejela
sklep 9:

Podkomisija sprejema predlog dela za leto 2010.

sklep 10: Podkomisija sprejema tekmovalni koledar za leto 2010.

ad 6
Predlog imenovanja vodij in trenerjev kastinških reprezentanc.
Brez razprave je podkomisija sprejela
sklep 11: Podkomisija predlaga, da so v letu 2010 naslednji vodji in trenerja reprezentanc:
–
–
–
–

članska reprezentanca – vodja:
reprezentanca mladih – vodja:
članska reprezentanca – trener:
reprezentanca mladih – trener:

Bruno ZORKO,
Boštjan BIZJAK;
Bruno FURLAN,
Bruno ZORKO.

ad 7
Udeležba na svetovnih kastinških prvenstvih.
Kastinški reprezentanci se bosta udeležili svetovnega prvenstva za člane, ki bo od 9. do 13. septembra
v Novem Vinodolskem (Hrvaška) in za mlade, ki bo od 1. do 4. julija v Šoštanju.
Brez razprave je podkomisija sprejela
sklep 12: V letu 2010 se bo članska reprezentanca udeležila SP na Hrvaškem, mladinska pa SP v
Šoštanju.

ad 8
Finančni načrt podkomisije za leto 2010.
Podkomisija je obravnavala predlog za finančni načrt, ki ga je pripravil predsednik B. Zorko. Povedal je,
da je plan, ki ga je predlagala TK iz lanskoletnih izkušenj nerealen, saj je vsako leto manjši. Tako je
kastinško tekmovalno področje leto 2009 končalo s 671 € minusa kljub temu, da je imela ta dejavnost
RZS iz leta 2008 1.100 € plusa. Ker bo morala minus pokriti v letu 2010, ji bo v tem letu ostalo za ves
program samo cca 3.000 €.
sklep 13: V letu 2010 bo podkomisija izvedla zastavljeni program dela samo v okviru finančnih
možnosti.
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ad 9
Razno.
 Propagandni material za reprezentance
Po krajši razpravi so člani podkomisije sprejeli
sklep 14: Podkomisija predlaga tekmovalni komisiji in upravnemu odboru, da uredi reprezentančni oz.
propagandni material (zastavice, spominki, sponka) za reprezentance RZS.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 15. uri.
Ljubljana, dne 12. 2. 2010
Zabeležil:
Bruno ZORKO

Predsednik podkomisije:
Bruno ZORKO, l.r.
(datum potrditve: 22. 2. 2010)

Kopije zapisa prejmejo: -

člani podkomisije,
člani TK RZS,
komisar DP LRM,
predstavnik RZS v skupščini OKS–ZŠZ,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.

Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na sestanku TK RZS: 6. 3. 2010.
Sekretar RZS objavi zapis na spletnih straneh zveze po verifikaciji na TK RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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