Zapis sestanka tekmovalne podkomisije za lov rib z umetno muho (TPM),
ki je bil dne 20. 9. 2011

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPIS
12. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za lov rib z umetno muho

v tem mandatu

Sestanek je bil v torek, 20. septembra t.l., z začetkom ob 18. uri v Gostilni pri Bevcu, Dušan Jemec,
s.p., Lukovica, Stari trg 10.
Prisotni:
- podkomisija: predsednik Dušan ŽUNTER ter člana Aljoša CRKVENJAŠ in Branko KONC;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Bojan JAVORNIK (predsednik tekmovalne komisije
RZS), Drago KOKAŠ (predsednik RD Kranj), Drago ORNIK (komisar lige LRM),
Danilo BIŽAL (vodja muharske reprezentance).
SKLEPČNOST: Od treh so prisotni trije člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in obravnava zapisa prejšnjega sestanka podkomisije ter poročilo o realizaciji sklepov..
Dokončanje tekmovanj za DP v letu 2011.
Poročilo o SP 2011.
Poročilo o DJP v LRM 2011.
Priprave na SP v Sloveniji leta 2012.
Priprava predloga o kadrovskih menjavah v TPM.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled in obravnava zapisa prejšnjega sestanka podkomisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled zapisnika je opravil predsednik podkomisije D. Žunter.
sklep 1:

Zapis je soglasno sprejet. Vsi sklepi so realizirani.

ad 2
Dokončanje tekmovanj za DP v letu 2011.
Predsednik podkomisije pove, da sta pred nami še dve tekmi za DP. Ena bo 24. 9. (liga posameznikov v
Mozirju) in zaključna tekma državne lige 9. 10. prav tako v Mozirju.
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Komisar lige poroča o dosedanjem poteku aktivnosti podkomisije. Poroča o prvem DP v muharjenju za
mlajše člane (U-18), ki je bilo v sklopu muharskega tabora v Ljubnem, o pokalnem članskem
tekmovanju muharjev v reki Meži (pri Dravogradu) ter o dosedanjih rezultatih lige.
V razpravi vpraša član komisije Aljoša Cerkvenjaš, zakaj niso bile sprejete predlagane spremembe
pravil (tri muhe na DP). Odgovorijo mu Žunter, Jerše in Javornik: zaenkrat tega ne dovolijo inšpektorji,
težave so tudi pri RD izvajalkah tekem, ne nazadnje pa bo naslednje leto na SP v Sloveniji dovoljena
samo ena navezana muha.
sklep 2:

Do zadnje tekma državne lige (9. 10.) se pripravi smernice za spremembe v DP, ker tak
sistem kot je sedaj ne zagotavlja napredka. Zadolženi: člani podkomisije skupaj z vodstvom
RZS.
ad 3

Poročilo o SP 2011.
Pisno poročilo je podal vodja reprezentance D. Bižal. Ugotovitve so, da so letošnji rezultati pravi
pokazatelj razmer v katerih delujeta podkomisija in reprezentanca.
Cilj reprezentance na SP v letu 2012 je ekipno do 10. mesta, s tem da se še pridobita vsaj dva, ki bi bila
pripravljena pomagati pri delu z reprezentanti. Selektor in vodja reprezentance imata prosti izbor za
sestavo ekipe, ki bo tekmovala na SP. RZS pokrije vse stroške reprezentance na SP v Sloveniji.
sklep 3:

Predsednik podkomisije D. Žunter in predsednik RZS B. Jerše poskrbita, da bodo imeli člani
reprezentance vso podporo pri pripravah na tekmovanje za SP.

ad 4
Poročilo o DJP v LRM 2011.
Predsednik RD Kranj, ki RD je bila izvajalka tekme za DJ pokal na reki Kokri, D. Kokaš, je imel nekaj
pripomb pri pomoči s strani RZS pri organizaciji tekme, niso imeli informacij, slaba je bila povezava med
njimi, RZS in TPM, ter težava pri zagotavljanju kvalitetnih sodnikov iz domačega članstva. B. Jerše mu
odgovari, da velik del krivde za slabo obveščanje in sodelovanje prevzame RZS, da niso obvestili TPM,
ki pa je bila – po pričanju predsednika D. Žunterja – pripravljena pomagati.
Predsednik tekmovalne komisije RZS B. Javornik je pohvalil vso organizacijo, ki je bila kljub povedanim
težavam na nivoju. D. Kokaš še pove, da so stroški presegli prihodke od kotizacije.
sklep 4:

Podkomisija se obveže, da do takšnih napak in slabega sodelovanja v bodoče ne bo več
prihajalo.

ad 5
Priprave na SP v Sloveniji leta 2012.

2/4

Zapis sestanka tekmovalne podkomisije za lov rib z umetno muho (TPM),
ki je bil dne 20. 9. 2011

Predsednik RZS B. Jerše podrobno predstavi začetek aktivnosti za bližajoče SP. Pojasni, da bodo
tekme potekale od 4. do 10. junija prihodnje leto. Tekmovalo se bo na:
1. sektor: Sava – Bohinjka v rib. okolišu RD Bohinj,
2. sektor: Sava – Bohinjka v rib. okolišu Zavoda za ribištvo Slovenije,
3. sektor: Kokra v rib. okolišu RD Kranj,
3. sektor: Sava – Dolinka v rib. okolišu RD Tržič,
5. sektor: jezero pri Mostu na Soči v rib. okolišu RD Tolmin.
Treningi reprezentanc (dva dni) so predvideni v: Savinji (RD Mozirje), Idrijci, Bači in Tolminki (RD
Tolmin). Lovilo se bo izključno z eno muho, trnek brez zalusti.
Sodnikom se povrne del stroškov za odsotnost na tekmah, krilo pa se bo tudi stroške bivanja in
prehrane.
V novembru se organizira seminarje za sodnike v okolju iz katerega le ti izhajajo.
Prvi sestanek organizacijskega odbora bo predvidoma 29. septembra v Ljubljani.

ad 6
Priprava predloga o kadrovskih menjavah v TPM.
Glede na to, da sta člana podkomisije B. Konc in A. Cerkvenjaš dala pisni ostavki na delo v podkomisiji,
je predsednik TK RZS B. Javornik poudaril, da naj imenovana člana še delata v podkomisiji do konca
DP, potem pa lahko odstopita.
S predlogom sta člana soglašala in svoj odstop zamrznila do končanja DP v letu 2011.
sklep 5:

Podkomisija se strinja z zadržanjem izstopnih izjav svojih članov B. Konca in A.
Cerkvenjaša.

ad 7
Razno
 Povračilo stroškov reprezentantom.
Vodja reprezentance D. Bižal sprašuje, kdaj bodo tekmovalci, ki so bili letos na SP v Italiji, dobili
povrnjen del stroškov, do katerih so upravičeni in so jih zbrali s sponzorji.
B. Jerše odgovarja, da takoj ko bodo nakazana sredstva iz MŠŠ in bo narejen obračun.
Drugih vprašanj ni bilo.
Sestanek je bil končan ob 21. uri.

Maribor, 25. september 2011.
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Zabeležil:
Drago ORNIK

Kopije zapisa prejmejo: -

Predsednik podkomisije:
Dušan ŽUNTER, l.r.

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: 5. 11. 2011.
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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