sestanek TK RZS v LRM dne 22. 12. 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
1. sestanka tekmovalne komisije RZS za lov rib z umetno muho
v tem mandatu

Sestanek je bil v soboto, 22. decembra 2007 z začetkom ob 8. uri v domu ribičev Koroške RD v
Dravogradu, Ribiška pot 11.

Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Dušan ŽUNTER ter član David BABIČ;
- drugi vabljeni: predstavniki RD, ki so imeli v letu 2007 svoje tekmovalne ekipe: Slovenska Bistrica,
Vrhnika, Jesenice, Koroška RD, Kranj, Mozirje in Maribor ter predstavnik RD
Medvode.
Odsotni člani kom.: - opr.: Janez CERKOVNIK;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od treh sta prisotna dva člana komisije. Sestanek je sklepčen.
Sestanka se niso udeležili vabljeni predstavniki naslednjih RD, ki so prav tako imele registrirane svoje
tekmovalne ekipe v letu 2007: Bled, Klub koroških ribičev, Tržič, Novo mesto, Celje in Bohinj. Udeležil
se ga ni tudi vodja muharske reprezentance dr. Jože OCVIRK.
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.
Analiza muharskega DP za leto 2007.
Obravnava poročila in analiza nastopa reprezentance v LRM na SP 2007 na Finskem.
Priprava in sprejem smernic za delo komisije v letu 2008.
Priprave na DP v LRM 2008: določitev števila tekem, imenovanje izvajalk posameznih tekem in
določitev tekmovalnih tras, določitev višine startnin ter informacija o registracijskem prispevku
tekmovalk in tekmovalcev.
7. Udeležba reprezentance v LRM na SP oz. EP v letu 2008.
8. Imenovanje vodje in trenerja reprezentance v LRM.
9. Predlogi za morebitne spremembe in dopolnitve Pravilnika o tekmovanjih v lovu rib in Pravil o
tekmovanjih v LRM.
10. Razno. (usposabljanja za sodnike, nova ribiška zakonodaja, izid novega časopisa, …
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad 1
Informacija o delu komisije v minulem mandatu in o zapisniku zadnjega sestanka komisije v njem.
Kratko informacijo o delu komisije v odhajajočem letu je podal predsednik Dušan Žunter. Delo so
prisotni ocenili za odlično. Je pa potrebno še bolj težiti k izvajanju obstoječih pravil, da bi jih lahko še
nadgradili in odstranili moteče člene, kot je npr. prisotnost drugega tekmovalca pri merjenju.
Debata se je razvila okrog uporabe 'oblečenih' džigov in uvajanju samo trnkov brezzalustnikov.
Prevladalo je mnenje, da se v prihodnji sezoni ne gre v spremembe tekmovalnih pravil. Se je pa Aljoša
Crkvenjaš, v sodelovanju z Alešem Sajovcem zadolžil, da nekatere 'sporne' muhe posreduje v oceno
strokovnjakom FIPS-e. Pridobljeno mnenje nam bo vodilo za ravnanje v prihodnje.
V okviru te točke dnevnega reda ni bil sprejet noben sklep.

Ad 2
Informacija o sestanku koordinacije TK RZS in pregled zapisnika.
Informaciji je podal predsednik MTK Dušan Žunter.
Povedal je, da je prejel navodilo, da lahko na sestankih koordinacije sodeluje le on in ne več, kot je bila
navada, skupaj s članom MTK David Babičem, ki vodi večino 'tajniško-strokovnega' dela v MTK.
Obžaluje, da kljub večkratnim pozivom in več ponujenim terminom noben predstavnik RZS ni utegnil
sodelovati na tem sestanku komisije.
Opozoril je, da mu je bil naslovljen očitek, da ima MTK 13.500 EUR minusa, kar je strošek
reprezentance RS, ki ga bo skupaj z MTK in RZS tudi pokrila, za kar se bo sam še posebej zavzel!
Pojasnil je, da se je pridobljen denar MŠŠ, ki je posledica odličnih uspehov muharske reprezentance na
evropskem prvenstvu 2006, razdelil med vse tekmovalne komisije panoge sladkovodni športni ribolov.
Poročal je še, da je moral na koordinaciji tekmovalnih komisij pojasnjevati sistem izbora članov MTK, ki
je očitno v RZS posebnost, saj se člani MTK izbirajo demokratično – z volitvami na katerih sodelujejo vsi
predstavniki RD, katerih ekipe tekmujejo v državni muharski ligi, drugje se pa očitno kar določijo! In pri
'našemu načinu' bomo vztrajali, ker le široko sodelovanje in demokratičnost pri odločanju lahko prinese
želen napredek. Tako je tudi zavrnil soglasno podprt predlog, da MTK v sedanji sestavi nadaljuje z
delom!
Po podani informaciji in razpravi sodelujočih sta člana komisije sprejela
sklep 1:

Volitve za predsednika in člane MTK se izvedejo na naslednjem sestanku. RZS naj pred
prihodnjim sestankom pozove RD, katerih ekipe bodo tekmovale v letu 2008, k morebitnemu
evidentiranju kandidatov za predsednika ter člane MTK!

Ad 3
Analiza muharskega DP za leto 2007.
V debati so se oblikovala zlasti naslednja stališča:
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— Težiti je potrebno k še boljšemu delu sodnikov in izvajanju Pravil, tudi za ceno več podeljenih
kartonov.
— Raven organizacije tekem se dviguje, za kar si izvajalke tekem za DP v letu 2007 zaslužijo
posebno zahvalo.
— Potrebna je boljša priprava odgovornih na posameznih tekmah za hiter in kvaliteten izračun
rezultatov.
— Posamezni tekmovalci se ne vedejo primerno določilom 'muharskega kodeksa' in pravilnika ter
pravil o državnem prvenstvu.
— Sobotna tekma v Kranju je bila pozitivna poživitev.
— Še posebej je pozitivno presenetila tekma v organizaciji RD Medvode.
— Število tekem (7) je bilo primerno in ga je smiselno obdržati tudi v prihodnje.
sklep 2:

Nabavi se naj prenosni računalnik s tiskalnikom, katerega primarni namen je enoten in hiter
izračun rezultatov.

Ad 4
Obravnava poročila in analiza nastopa reprezentance v LRM na SP na Finskem.
Zaradi odsotnosti vodje reprezentance dr. Jožeta Ocvirka je predstavil poročilo trener reprezentance
Dušan Žunter. Uvodoma je povedal, da je vodja reprezentance dr. Jože Ocvirk podal kvalitetno poročilo,
ki je na ogled na spletni strani RZS.
Ob tej informaciji je udeležence obvestil še o svojem stališču v zvezi s pripravami in udeležbo letošnje
reprezentance na SP. Pohvalil je delo vodje in tudi tekmovalcev, saj je zaznal le en manjši spodrsljaj s
strani reprezentantov v vseh desetih dneh svetovnega prvenstva.
Ugotovil je, da je problematičen le finančni vidik, saj vrhunska tekmovanja niso poceni. Poskus
letošnjega preboja z željo, da si člani reprezentance dejansko niso sami plačali stroškov zastopanja
Republike Slovenije in RZS na svetovnem prvenstvu v tujini, je uspel le delno. Poskus pa mora prinesti
napredek, saj RZS že obravnava akte, ki bi naj pripeljali več 'profesionalizma' tudi v ribiški vrhunski
šport!
Tudi s strani članov reprezentance je slabo ocenjeno delo pristojnih organov RZS, saj se do zadnjega ni
vedelo, ali se bo reprezentanca sploh udeležila SP, kar je rezultiralo tudi odpoved enega reprezentanta,
pa tudi tik pred zdajci podpisanih obrazcev za sponzorje in donatorje člani niso mogli izkoristiti!
Na pomislek, da bo zaradi stroškov reprezentance '07, ki so prikazani kot negativa MTK, zdaj odpadlo
več nastopov reprezentanc na prihodnjih EP ali SP, je Dušan Žunter zagotovil, da se bo negativno
stanje s pomočjo večjih sponzorjev oz. donatorjev saniralo.
Kljub slabi uvrstitvi na letošnjem SP sta člana komisije sprejela
sklep 3:

Komisija potrjuje poročilo vodje reprezentance dr. Jožeta Ocvirka.

Ad 5
Priprava in sprejem smernic za delo komisije v letu 2008.
Brez razprave sta člana komisije sprejela
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sklep 4:

Komisija bo to točko obravnavala po imenovanju na UO RZS.

Ad 6
Priprave na DP v LRM 2008: določitev števila tekem, imenovanje izvajalk posameznih tekem in
določitev tekmovalnih tras, določitev višine startnin ter informacija o registracijskem prispevku tekmovalk
in tekmovalcev
Udeleženci so razpravljali predvsem o predlogih in uvajanju sprememb, ki naj bi vnesle več
tekmovalnosti in zvišale kvaliteto tekem. Posledično pa bo to pomenilo dvig stroškov in še kakšno
dodatno težavo.
V sezoni 2008 bi izvedli poskusno dvodnevno tekmovanje najboljših posameznikov iz DP po pravilih, ki
so veljali na EP v Bohinju. Pri izvedbi tega poskusnega tekmovanja, sestavljenega iz dveh tekem, se ne
bi ozirali na formalno spremenjene akte RZS. Če spremembe še ne bodo izvedene, bo tekmovanje
poskusno, če pa bodo Pravila o tekmovanjih v LRM že ustrezno spremenjena, bo pa to dodatno
tekmovanje veljalo za končno razvrstitev za DP 2008 in za izbor reprezentance.
Zaključek je bil, da je potrebno posamezne predloge in ideje temeljiteje pripraviti, o njih izvesti širšo
debato in jih pravočasno vnesti v Pravila ter začeti izvajati v sezoni po sprejetju.
Po razpravi sta člana sprejela
sklep 5:

Upravnemu odboru RZS se predlaga, da naj bo registracijski prispevek za muharskega
tekmovalca ali tekmovalko za leto 50 EUR in ne 35 EUR kot je bilo sprejeto na koordinaciji
tekmovalnih dejavnosti.

sklep 6:

Startnina na posamezni tekmi za DP v letu 2008 je 20 EUR.

sklep 7:

O določitvi števila tekem, izvajalkah in trasah bo komisija razpravljala po poteku prijavnega
roka za izvajalke tekem v LRM ter po imenovanju članov komisije na UO RZS.

Ad 7
Udeležba reprezentance v LRM na SP oz. EP v letu 2008.
Brez razprave sta člana komisije sprejela
sklep 8:

O tej točki bo komisija razpravljala po njenem imenovanju na UO RZS ter po prejemu
usmeritev in potrebnih podatkov z UO RZS.

Ad 8
Imenovanje vodje in trenerja reprezentance v LRM.
Brez razprave sta člana komisije sprejela
sklep 9:

O tej točki bo komisija razpravljala po njenem imenovanju na UO RZS.
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Ad 9
Predlogi za morebitne spremembe in dopolnitve Pravilnika o tekmovanjih v lovu rib in Pravil o
tekmovanjih v LRM.
O vprašanjih iz te točke je komisija razpravljala že na nekaterih prejšnjih sestankih. Je pa nujno in
zaželeno, da predlagane usmeritve in spremembe predstavijo najprej pristojni organi RZS, da ne bi
prišlo do vzporednosti in jalovosti znotraj samih komisij UO RZS!
Člana komisije in drugi prisotni so mnenja, da se mora razprava o spremembah opraviti tako, da ne bo
več nobenih nejasnosti pred prijavnim rokom za DP za naslednjo sezono.

Ad 10
Razno.
 Usposabljanje za sodnike
Udeleženci sestanka so mnenja, da je potrebno izvesti dodatna usposabljanja za sodnike, saj je sojenje
na LRM specifično in precej zahtevno. Izdelati bi bilo potrebno seznam usposobljenih sodnikov, ga
posredovati organizatorjem, da bi mogli povabiti k sojenju na tekmah DP prvenstveno člane RD, ki imajo
ustrezen izpit. Obenem pa bi bilo potrebno izvesti sam praktičen preizkus dela sodnikov pred vsako
posamezno tekmo!
 Izid novega časopisa
Sekretar RZS je članom MTK, muharske vezalske komisije in posameznikom posredoval dopis g. Ivana
Korhnerja iz Novega Sada, ki je urednik novega časopisa Mušičar. G. Korhner poziva prejemnike k
podpori, naročilu in sodelovanju predvsem ljubitelje muharjenja. Naročiti se je mogoče na e- naslov:
korhnerivan143@yahoo.com.

Sestanek je bil končan ob 1030.
Udeleženci sestanka so se nato odzvali povabilu Koroške ribiške družine in se udeležili muharjenja na
Meži.

Rošnja, dne 26. 12. 2007

Zabeležil:
David BABIČ

Predsednik komisije:
Dušan ŽUNTER, l.r.
(e- potrditev čistopisa: 06. 02. 2008)
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OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani komisije,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e-naslova,
- arhiv RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh 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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