Zapisnik sestanka tekmovalne podkomisije za LRM,
ki je bil v Mozirju dne 28. 3. 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

ZAPIS
5. sestanka tekmovalne podkomisije za lov rib z umetno muho
v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto, 28. marca 2009 z začetkom ob 8. uri v pisarni Zavarovalnice Triglav, enota
Mozirje.
Prisotni:
- podkomisija:

predsednik Dušan ŽUNTER ter člani David BABIČ, Aljoša CRKVENJAŠ, Edvard
JANUŠ in Anton KELBL;
- vabljenci:
Marko KORAČIN (sekratar RZS) in Drago ORNIK (komisar lige LRM);
- predstavniki RD katerih ekipe tekmujejo v državnem prvenstvu: Bojan LUKŠE (Mozirje), Milan VAJT
(Koroška), Drago ORNIK (Maribor), Gorazd JELENKO (Slov. Bistrica), Renato
FIJAVŽ (Celje).
Odsotni člani kom.: - opr.: Janez CERKOVNIK;
- neopr.: /.
Odsotni predst. RD: RD Bistrica (D.), RD Bled, RD Bohinj, RD Radovljica, RD Tržič in RD Vrhnika;
SKLEPČNOST: Od šestih je prisotno 5 članov podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika zadnjega sestanka komisije in realizacije sklepov.
Sprejetje izhodišč za izvedbo tekem za DP v letu 2009.
Potek DP in izbirnih tekem za uvrstitev v reprezentanco.
Pregled registriranih tekmovalcev za leto 2009.
Ponovna obravnava pritožbe na tekmo za DP 2008, ki je bila na Kokri.
Razno.

Glede na v vabilu navedeni dnevni red je predsednik D. Žunter na predlog sekretarja M. Koračina
predlagal dodatno točko o pritožbi na tekmo za DP v lanskem letu. Dopolnjeni dnevni red je bil soglasno
sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika zadnjega sestanka komisije in realizacije sklepov.
Pregled zadnjega zapisnika sestanka samostojne komisije UO RZS je opravil član podkomisije David
Babič.
Povedal je, da je tekmovalna komisija RZS (TK) potrdila kandidata za komisarja lige in ga predlagala v
potrditev upravnemu odboru RZS, ki ga je potrdil. To je Drago ORNIK.
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Opozoril je prisotne, da morajo na prvi tekmi za DP v letu 2009, vodje ekip izvoliti predstavnika
tekmovalcev, ki bo sodeloval v razreševanju morebitnih pritožb na posamezni tekmi. Predlog
podkomisije je: Danilo BIŽAL.
po predstavitvi zapisnika in realizacije sklepov ter dodatnih pojasnil so člani podkomisije sprejeli
sklep 1:

Podkomisija potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov zadnjega sestanka TKM.

ad 2
Sprejetje izhodišč za izvedbo tekem za DP v letu 2009.
Predsednik tekmovalne podkomisije za LRM (TPM) D. Žunter je prisotne obvestil o okrožnici
predsednika tekmovalne komisije RZS (TK) Bojana Javornika, da se v letu 2009 tekmuje po
tekmovalnem pravilniku iz leta 2004 in pravilih za tekme v LRM iz leta 2006. To pomeni, da mora biti
izvedenih devet tekem in ne samo 6 za DP, čeprav je sklep o šestih tekmah že potrdil UO RZS na seji,
ki je bila 20. 3. 2009. Naštel je še nekatere podrobnosti, ki so posledica okrožnice:
― Poleg že sprejetih šestih tekem za DP bodo še tri in sicer: 7. na Dravi (RD Maribor) 6.9.2009
(delegat: Martin ŠIRCELJ, gl. sodnik: Ferdo MAVRIČ), 8. na Meži (Koroška RD) 19.9.2009
(delegat: Božidar DAKSKOBLER, gl. sodnik: Danilo ŠMON) in 9. na Savinji (RD Mozirje) 26.9.2009
(delegat: Božidar DAKSKOBLER, gl. sodnik: Primož BRINOVEC).
― Zaključna slovesnost z razglasitvijo prvakov in s podelitvijo priznanj bo v Mozirskem gaju in ne v
Kranju.
― Ulov ciprinidnih vrst rib ne bo štel v rezultat tekmovalca.
― Letos ne bo posebnih tekem za izbor reprezentance.
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi sodelujoči, so člani podkomisije sprejeli
sklep 2:

Podkomisija predlaga TK, da izposluje pri UO odobritev dodatnih treh tekem za DP 2009,
ker do začetka prvenstva niso bili sprejeti spremenjeni akti, ki obravnavajo tekmovanja v
LRM.

sklep 3:

Podkomisija predlaga, da bi bile izvajalke dodatnih treh tekem RD Maribor, Koroška RD in
RD Mozirje.

sklep 4:

Dosedanji sklepi TK LRM, ki se nanašajo na DP za 2009, so razveljavljeni.

sklep 5:

D. Žunter obvesti Saša Rebulo, ki pripravlja startno listo tekmovalcev in startne kartone za
vse tekme DP o spremembi odločitve glede poteka letošnjega DP.

sklep 6:

Za razvrstitev posameznikov veljajo rezultati z najboljših sedmih tekem, za razvrstitev ekip
pa rezultati vseh devetih tekem.

sklep 7:

Po spremembi pravilnika in pravil, ki jih bo opravila komisija za pravna vprašanja, TPM oba
akta pregleda, preden ju sekretar RZS odda v sprejem upravnemu odboru RZS.
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ad 3
Potek DP in izbirnih tekem za uvrstitev v reprezentanco.
Predsednik TPM D. Žunter je s citiranjem določil pravilnika iz leta 2004 in pravil iz leta 2006 osvežil
najbolj pomembna dejstva, nato pa je podkomisija sprejela
sklep 8:

Ni nujno, da so treningi registriranih tekmovalcev pred tekmo za DP brezplačni.

sklep 9:

Pred dokončno objavo rezultatov izvajalec tekme ponudi na vpogled prepise rezultatov s
tekmovalnih listov v skupno razpredelnico, poleg tega pa tudi pregled ulovov vseh
tekmovalcev. S. Rebula v ta namen pripravi še eno tabelo z že vpisanimi vsemi tekmovalci
letošnjega DP.

sklep 10: Če tekmovalec ugotovi napako izvajalca, ki je posledica prepisovanja s tekmovalnega
kartona v zbirnik za izračun rezultatov, je dovoljen popravek uradnih rezultatov v roku treh
(3) dni po tekmi. Zahtevek o popravku mora biti pisni (z e- pošto).
sklep 11: Kdor ugotovi naknadno najdeno napako jo (pisno) sporoči komisarju lige D. Orniku,
istočasno pa tudi na RZS (na splošni e- naslov – info.rzs).
sklep 12: Če bo tekmovalni list izgubljen, bo tekmovalec diskvalificiran s tekme. Če bo premoker ali
poškodovan, mu delegat tekme izroči nadomestni list. V nadomesti list sodnik prepiše ulove
z originalnega lista, vendar samo, če je mogoče nedvoumno ugotoviti vrsto in dolžino
vpisanih rib.
sklep 13: S. Rebula pripravi poleg osnovnih tekmovalnih listov, ki imajo vnaprej vpisana imena in
startne številke tekmovalke in tekmovalcev, še po deset nadomestnih startnih listov.
Nadomestni startni list ima prazen prostor za ime in za startno številko, v desnem gornjem
robu pa je rdeč napis: DUPLIKAT.

ad 4
Pregled registriranih tekmovalcev za leto 2009.
Strokovna služba RZS je D. Žunterju poslala kopije registracijskih obrazcev za leto 2009. Med skupnim
pregledom so udeleženci ugotovili, da je letos registriranih 78 tekmovalcev in ena tekmovalka.
M. Koračin je prisotne seznanil s sklepom TK, na podlagi katerega sme vsaka RD prijaviti med
tekmovalno sezono še po enega tekmovalca, ki sme nastopiti tudi za ekipo, če zaradi višje sile ta
ostane brez tekmovalca. Poudaril pa je, da dodatni registrirani tekmovalci niso upravičeni do izdelave
tekmovalne izkaznice.
Po pregledu registracijskih prijav so člani podkomisije sprejeli
sklep 14: Strokovna služba RZS pozove RD Radovljica, da dopolni prijavo tekmovalca Andreja
Rozmana, ki je prijavljen kot član v RD Tržič, z manjkajočo podpisano tekmovalno izjavo.
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ad 5
Ponovna obravnava pritožbe na tekmo za DP 2008, ki je bila na Kokri.
Dne 30. maja 2008 je RZS prejela pritožbo ekipe RD Radovljica na potek tekme na Kokri, ki je bila dne
24. maja 2008. Poslana je bila s klasično pošto. Pritožbo sta podpisala Mirko ŠKAFAR in Joža
HAFNAR. Iz dopisa izhaja, da sta pritožbo poslala v vednost tudi Ribiški družini Radovljica.
Strokovna služba je kopijo pritožbe posredovala vsem takratnim članom 'MTK', takratnemu
koordinatorju tekmovalnih aktivnosti Bojanu Javorniku ter članu komisije za pravna vprašanja Franciju
Cvelbarju, ki je bil pooblaščeni pravni korektor veljavnih pravilnika in pravil.
Povzetek pritožbe: Eden od gledalcev tekme (J. Hafner) je ugotovil, da registracija ujete ribe enega od
tekmovalcev ni bila izvedena skladno z določili tekmovalnih aktov. Opozoril je
sodnika in tekmovalca na neupravičen ulov ribe, kar pa sodnik, v času ogleda
izračunanih rezultatov ni sporočil komisiji za izračun rezultatov in napačni vpis je
obveljal.
Zaradi očitne proceduralne napake je predsednik takratne MTK D. Žunter ugotovil, da ni treba sklicati
sestanka komisije in se je odločil za korespondenčno odločanje. Na podlagi opisa v pritožbi so člani
komisije ugotovili, da nihče od tekmovalcev, niti gledalec, ki je napako ugotovil, ni dal pritožne v
predvidenem času, namenjenem za vlaganje pritožb, zato je komisija pritožbo kot prepozno zavrgla in o
tem telefonično obvestila sekretarja RZS M. Koračina. Ta je povzel stališče komisije in ga po e- pošti
poslal tajniku RD Radovljica Lovru Kozjeku.
Kasneje se je pojavilo več insinuacij, da je MTK obravnavala pritožbo muharske ekipe RD Radovljica
površno. Razprava o tem pa se ponavlja tudi v letu 2009, zato je komisija obravnavala pritožbo še
enkrat v formalnem postopku in v prisotnosti nekaterih predstavnikov tekmovalnih ekip, ki so registrirane
za leto 2009.
Po razpravi in pregledu dokumentacije, ki je v arhivu RZS, so člani podkomisije za LRM sprejeli
sklep 15: TPM sprejema ugotovitev, na podlagi katere se zavrže pritožba ekipe RD Radovljica na
tekmo, ki je bila 24. maja 2008 na Kokri, ker v predvidenem roku pred objavo končnih
rezultatov nihče ni oddal pisne pritožbe na delo enega od sodnikov na tej tekmi. Kasneje
poslana pritožba na RZS (za MTK) je bila prepozna in zato neveljavna.
sklep 16: TPM naproša komisijo za pravna vprašanja, da primerjalno z 22. članom Pravilnika o
tekmovanjih v lovu rib pregleda dokumentacijo in poda svoje mnenje.
sklep 17: TPM naproša sekretarja RZS M. Koračina, da o stališču komisije za pravna vprašanja
obvesti RD Radovljica in oba podpisnika pritožbe s klasično pošto.

ad 6
Razno.
 Trening reprezentantov
A. Crkvenjaš je postavil vprašanje ali obstaja možnost, da se s spremembo zakona ali podzakonskih
aktov uredi možnost treningov reprezentantov že v letu 2009 tako, da bi smeli na treningih uporabljati
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do tri muhe sočasno. Meni, da je prilagoditev evropskemu in svetovnemu pravilniku nujno potrebna za
boljši uspeh reprezentance.
Večina prisotnih je pobudi nasprotovala. Sekretar RZS meni, da bi morali za legalizacijo takega treninga
spremeniti zakon v smislu veljavnosti tekmovanj v lovu rib s plovcem. Za disciplino LRP namreč velja,
da je uporaba kostnih črvov dovoljena samo na treningih in tekmah, ki veljajo za DP, ker so nadgradnja
tega prvenstva udeležbe na mednarodnih tekmah.
O tej pobudi TPM ni sprejela nobenega sklepa.
 Tekmovanje za DJP
Predsednik TPM D. Žunter je udeležence seznanil s tekmovanjem za Donavsko-jadranski pokal (DJP).
V disciplini LRP traja že nekaj let, v LKO in LRM pa bosta tovrstni mednarodni tekmi letos prvič. Tekma
za DJP v LRP bo letos v Makedoniji, tekma za DJP v LKO bo v Sloveniji, tekma za DJP v LRM pa bo v
Bosni.
Pravico do udeležbe na tekmah za DJP imajo po dve ekipi iz vsake države udeleženke. Domačin ima
pravico do dodatne ekipe, prav tako tri pa sme poslati zmagovalec iz minulega leta; ker bo letos prvo
tako tekmovanje v disciplini LRM, takega primera letos seveda ni. Na tekmah za DJP sodelujejo
praviloma klubske ekipe, torej ekipe RD, udeleženka pa se sme odločiti tudi drugače.
Z ozirom na to, da se letos reprezentanca zaradi dolgov iz preteklosti ne bo udeležila ne SP in niti EP,
je D. Žunter predlagal, da bi se tekme za DJP v LRM udeležila reprezentanca in lanskoletna
zmagovalka državnega prvenstva. Pravico do treh ekip ima tudi ustanoviteljica tega mednarodnega
tekmovanja. Med njimi je tudi Slovenija.
Po kratki razpravi je TPM sprejela
sklep 18: Tekmovanja za DJP v LRM se udeležita reprezentanca Slovenije in ekipa RD Medvode,
ekipni državni prvak za leto 2008.
sklep 19: Glede na to, da je RZS med ustanoviteljicami tekmovanj za DJP, si lahko v primeru interesa
tudi druge ekipe lanskega DP zagotovimo možnost sodelovanja s tretjo ekipo.
sklep 20: Vse tri ekipe se tekme za DJP udeležijo na lastni finančni režiji.
 Izjave o opravljanju funkcije
Sekretar M. Koračin je prisotne obvestil, da morajo člani podkomisij, če želijo opravljati funkcijo do
konca tega mandata, izpolniti in podpisati izjavo o sodelovanju v podkomisiji. Izjave bo članom
podkomisije poslal po e- pošti, vrnejo pa naj jih s klasično pošto.
O izjavi TPM ni sprejela nobenega sklepa.
 Gradivo za S. Rebulo
Brez razprave je TPM sprejela
sklep 21: Predsednik TPM D. Žunter obvesti administratorja lige Saša Rebulo, da sporoči na RZS, če
zaradi spremembe tekmovalnih določil na lanskoletno stanje potrebuje še kakšne podatke.
 Obrekovanja po spletu
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Predsednik TPM D. Žunter z ogorčenjem pove, da se ne strinja z obrekovanji, ki jih posamezniki pisarijo
po spletnih forumih. Pripravljen se je pogovarjati s posamezniki, ki menijo da kakšna odločitev TPM ni
primerna, ali imajo predlog kakšna rešitev bi bila bolj uspešna, ne pristaja pa na blatenja v 'javnih
klepetalnicah'.
S stališčem predsednika soglašajo vsi člani podkomisije.
O tem stališču TPM ni sprejela nobenega izvedbenega sklepa.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 12. uri
Ljubljana, dne 29. 3. 2009.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik podkomisije:
Dušan ŽUNTER, l.r.
(tel. potrditev: 30. 3. 2009)

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

-

člani podkomisije,
člani TK RZS,
komisar lige LRM,
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: 6. 3. 2010.
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