Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

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

Zapisnik
4. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za Kasting v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek 5.3. 2015 ob 1400 uri v prostorih RZS, Tržaška cesta 134, 1000 LJ
Prisotni:
- Podkomisija: Tomo Sotenšek (predsednik podkomisije), člana: Bruno Zorko, Dušan
Stevanovič.
- Drugi vabljeni:
Sklepčnost: Podkomisija je bila v popolni sestavi. Sestanek je sklepčen.
Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje izredne seje.
2. Informacija o sestanku TK RZS.
3. Pregled in potrditev finančnega poročila TPO kasting za leto 2014.
4. Finančni plan TPO kasting za leto 2015.
5. Program dela podkomisije za leto 2015.
6. Registracije tekmovalcev, startnine.
7. Predlog za vodje in trenerje reprezentanc v letu 2015.
8. Kategorizacija tekmovalcev.
9. Predlogi in pobude.

Ad. 1
Pregled zapisnika zadnje izredne seje.
Predsednik podkomisije je predstavil zapisnik izredne seje, ki je potekal v četrtek 8.1. 2015 na
sedežu RZS. Prisotne je seznanil z problematiko, ki je bila izpostavljena na sestanku ter njenimi
sklepi.
Sklep: Zapisnik izredne seje je bil soglasno potrjen.
Ad. 2
Informacija o sestanku TK RZS.

Predsednik podkomisije je podal informacijo o sestanku TK RZS. Člani podkomisije so
pozdravili informacijo o usposabljanju za pridobitev naziva Športni delavec v sladkovodnem
ribištvu. Komisija je bila mnenja, da bi lahko za posamezne discipline bolj podrobno predstavili
gradivo predvsem za kasting, saj je kasting specifična disciplina, ki se zelo razlikuje od ostalih
tekmovanj na nivoju RZS. Usposabljanje bo potekalo 21. marca skupaj z LRM.
Sklep: Za usposabljanje za pridobitev naziva Športni delavec v sladkovodnem ribištvu se
obvesti in pridobi člane RD, ki se ukvarjajo z kastingom.
Ad. 3
Pregled in potrditev finančnega poročila TPO kasting za leto 2014.
Predsednik podkomisije seznani prisotne z finančnim stanjem in predloži pregled prihodkov in
odhodkov podkomisije za Kasting za leto 2014. Podkomisija za Kasting je imela v letu 2014
ostanek finančnih sredstev.
Sklep: Ostanek finančnih sredstev se prerazporedi in nameni za izvedbo MSP v Tolminu.
Ad. 4
Finančni plan TPO kasting za leto 2015.
Predsednik podkomisije predstavi predlog finančnega plana za leto 2015 glede na razpoložljiva
sredstva. Iz predloga so razvidni stroški za izvedbo DP, mednarodnih tekem, udeležbe na
mladinskem SP, članskem SP ter udeležbe na raznih taborih, ki jih bo organizirala RZS.
Predsednik podkomisije je pri predstavitvi finančnega plana podal tudi informacijo, da bo v letu
2017 potekalo člansko SP na Japonskem. Po razpravi je podkomisija sprejela naslednja sklepa:
Sklep 1: Predlog finančnega plana se v celoti potrdi.
Sklep 2: V primeru ostanka sredstev v letu 2015 in 2016, podkomisija predlaga da se sredstva
namensko prerazporedijo za udeležbo na članskem SP, ki bo potekalo leta 2017 na Japonskem.
Ad. 5
Program dela podkomisije za leto 2015.
Program dela predstavi predsednik podkomisije. Program obsega več udeležb na taborih mladih
ribičev z namenom predstavitve kastinga kot tekmovalne discipline. Izvedba tekem za DP
Slovenije, udeležba tekmovalcev na tekmah na Hrvaškem, udeležba na mednarodnih tekmah
ter udeležba na mladinskem SP, ki bo potekalo v Tolminu in članske SP na Češkem.
Datumi:
Mednarodni sejem lovstva in ribištva 17.-19.4.2015 Gornja Radgona - Predstavitev Kastinga
Muharski tabor

22.-24.5.2015

Osilnica -

Predstavitev Kastinga

Tabor ZRD Primorske

27.-29.6.2015

Deskle -

Predstavitev Kastinga

Tekme za DP Slovenije:
Ćabar

1.5.2015

Tolmin

10.5.2015

Tolmin

31.5.2015

Ćabar

14.6.2015

Zagreb

28.6.2015

Šoštanj

Naknadno

Mednarodne tekme:
Lenzing

15.-17.5.2015

Šoštanj

25.-27.9.2015

Svetovna prvenstva:
MladinskoSP

9.-12.2015

Tolmin, Slovenija

Člansko SP

9.-13.9.2015 Hluboka nad Vltavou, Češka

Sklep: Podkomisija je soglasno potrdila program in aktivnosti podkomisije za kasting.
Ad. 6
Registracije tekmovalcev, startnine.
Podkomisija je pregledala prispele registracije tekmovalcev v kastingu. Ugotovila je da pri
nekaterih tekmovalcih niso podatki popolni. Določila je tudi startnino za tekme DP.
Sklep 1: Dopolni se manjkajoče podatke pri registraciji tekmovalcev.
Sklep 2: Startnino za tekmovalce za posamezne tekme DP poravnajo RD.
Ad. 7
Predlog za vodje in trenerje reprezentanc v letu 2015.
Podkomisija je predlagala za vodjo in trenerja članske reprezentance v kastingu Zorko Brunota
za mladinsko reprezentanco pa za vodjo Zorko Brunota za trenerja pa Sotenšek Tomota.
Sklep: Predlog je bil soglasno sprejet.
Ad. 8
Kategorizacija tekmovalcev.

Predsednik podkomisije je povedal, da je pri kategorizaciji tekmovalcev prišlo do napake pri
prijavi na OKS. Izpadla sta dva tekmovalca, kljub temu, da sta izpolnjevala vse kriterije za
kategoriziranega športnika, po novih kriterijih, ki so bili sprejeti 1.1.2014 na OKS-u. Po
razpravi podkomisija sprejme naslednji sklep
Sklep: Izpadla tekmovalca je treba takoj prijaviti na OKS, da dobita ustrezno kategorizacijo za
športne dosežke.
Ad. 9
Predlogi in pobude.
Član podkomisije za kasting Dušan Stevanovič je podal pobudo za nagrajevanje tekmovalcev,
ki tekmujejo na velikih tekmovanjih, kot so svetovna prvenstva in dosegajo vrhunske rezultate.
To pomeni uvrstitev na prva tri mesta v konkurenci. Po razpravi je pokomisija za kasting
sprejela naslednji sklep:
Sklep: Podkomisija za kasting predlaga TK RZS in UO RZS, da pripravi predlog pravilnika o
nagrajevanju vrhunskih rezultatov za tekmovalce v vseh panogah RZS. Predlog podkomisije za
kasting je da se denarno nagradi tekmovalca za uvrstitve na prva tri mesta na svetovnih
prvenstvih.
Sestanek je bil končan ob 1600 uri.
Zapisal:

Predsednik podkomisije:

Tomo Sotenšek

Tomo Sotenšek

