Zapis sestanka tekmovalne podkomisije za LRM,
ki je bil v Kobaridu dne 11. 10. 2009

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPIS
6. sestanka tekmovalne podkomisije za lov rib z umetno muho
v tem mandatu
Sestanek je bil v nedeljo, 11. oktobra 2009 z začetkom ob 8. uri v dvorani Hotela Hvala v Kobaridu.
Prisotni:
- podkomisija:
- vabljenci:

predsednik Dušan ŽUNTER ter člani David BABIČ, Aljoša CRKVENJAŠ in Anton
KELBL;
Bojan JAVORNIK (predsednik tekmovalne komisije), Drago ORNIK (komisar lige
LRM), Branko KONC (trener reprezentance), Aleksander REBULA (računalniška
podpora lige);

Odsotni člani kom.: - opr.: Janez CERKOVNIK;
- neopr.: Edvard JANUŠ.
Odsotni vabljenci:

Borut JERŠE, Marko KORAČIN, Jože OCVIRK;

SKLEPČNOST: Od šestih so prisotni 4 člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka podkomisije in realizacije sklepov.
2. Pregled tekmovalnega leta 2009.
3. Informacija o trenutni fazi postopka sprejemanja noveliranih aktov (pravilnika in pravil) o
tekmovanjih v prihodnji tekmovalni sezoni.
4. Informacija o načrtih muharske reprezentance.
5. Razno.
Dnevni red je sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika zadnjega sestanka komisije in realizacije sklepov.
Pregled zadnjega zapisnika sestanka samostojne komisije UO RZS je opravil član podkomisije David
Babič.
Po predstavitvi zapisnika in realizacije sklepov so člani podkomisije sprejeli
sklep 1:

Podkomisija potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov zadnjega sestanka TK LRM.

ad 2
Pregled tekmovalnega leta 2009.
Povzetek razprave prisotnih na sestanku:
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― Letošnje tekmovalno leto je potekalo vzorno in tekoče kljub nerealiziranim spremembam
tekmovalnega sistema tik pred začetkom tekmovanja za DP in nepričakovani nujnosti anuliranja
sprejetih sklepov doseženih na dolgotrajnih konstruktivnih razpravah pred pričetkom tekmovalne
sezone. Večjih problemov, razen organizacijskih zaradi vremena, ni bilo. Tako je ligaško
tekmovanje zaključeno brez pritožb in nerešenih zadev. Viden je trend izboljšanja dela sodnikov,
se pa pojavljajo problemi zaradi kompleksnosti izračunavanja podatkov. Prav tako se pojavlja želja
po manjšem številu tekem v ligi in vpeljavi tekmovanja na državni ravni v posamezni konkurenci po
evropskih standardih.
― Želja vseh prisotnih je, da se ne bi več podiralo konstruktivno delo, ki je trajalo več mesecev, in so
bili doseženi kompromisi v vidu dviga kvalitete državnega prvenstva ter da ne bi še kdaj propadlo
vloženo delo podkomisije zaradi nekega nedefiniranega razloga.
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi sodelujoči, so člani podkomisije sprejeli
sklep 2:

Državno prvenstvo v muharjenju leta 2009 je uspešno zaključeno in objavljeni rezultati so
dokončni.

ad 3
Informacija o trenutni fazi postopka sprejemanja noveliranih aktov (pravilnika in pravil) o tekmovanjih v
prihodnji tekmovalni sezoni.
Prisotni so se spomnili doseženih dogovorov in sklepov, po katerih bi naj tekmovali že v letu 2009.
Mnenja so, da je bilo delo plodno, saj se je razprava nadaljevala še skozi tekmovalno leto in dala dobre
predloge, ki bi jih bilo smiselno izvajati v letu 2010.
G. Javornik je zatrdil, da to ne sme biti težava, saj so spremembe, ki dvigujejo raven tekmovanj in se
približujejo evropskim izhodiščem vedno dobrodošle. Akti pa so živa materija, ki jo je vedno mogoče
spremeniti. Zato se bo zavzel, da bomo lahko predlagane spremembe obstoječih Pravil in vpeljavo 'Lige
posameznikov' izvedli v prihodnjem letu.
Po celoviti in argumentirani razpravi vseh sodelujočih je podkomisija sprejela
sklep 3:

Pravila o tekmovanjih v muharjenju se spremenijo kot sledi:
- V državnem prvenstvu se izvede do šest tekem, od katerih vse štejejo v ekipni rezultat in
vse štejejo v rezultat posameznika.
- V veljavni ulov šteje zapeta riba v predel glave do zadnjega roba škržnega poklopca.
- Tekmovalne trase se morajo omogočiti uvedbo štirih sektorjev. Vsak član ekipe začne
tekmovati v sektorju, ki ga določi žreb. V rezultat ekipe štejejo rezultati najboljših treh
članov ekipe. Dolžina tekem ostane enaka; posameznik tekmuje v treh zaporednih
sektorjih in ne v vseh štirih.
- V primeru, da tekmovalec pade v vodo ali nehote zajame vodo ali se mu karton pri
merjenju po nesreči prekomerno zmoči, lahko po odločitvi glavnega sodnika dobi
nadomestni tekmovalni karton na katerega se prepišejo razvidni podatki. Originalni listič
glavni sodnik priloži dokumentaciji tekme ob vednosti delegata in komisarja lige.

sklep 4:

Vpelje se t.i. 'LIGA POSAMEZNIKOV', kjer se bo tekmovalo v skladu z aktualnim pravilnikom
svetovnega prvenstva. V njej bo tekmovalo 25 tekmovalcev, ki se bodo za to odločili po
vrstnem redu doseženim na državnem prvenstvu.

sklep 5:

Uvede se selektorski sistem sestavljanja reprezentance. Člane reprezentance izbere trener
po dveh kriterijih: a) po lastnem preudarku in b) na podlagi rezultatov 'lige posameznikov'.
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Trener sme reprezentanco izbirati le med tistimi tekmovalci, ki so v izbornem letu tekmovali v
'ligi posameznikov'.
sklep 6:

Vse spremembe Pravil vnese v Pravila o tekmovanjih v muharjenju, ki bodo veljale za leto
2010, pristojna služba RZS urgentno in se da čistopis Pravil v zadnjo obravnavo in sprejem
pristojni tekmovalni podkomisiji, da lahko pravočasno objavimo razpis za organizacijo tekem
v skladu z novimi pogoji!

sklep 7:

Tekme v ligi posameznikov bodo v jesenskem delu tekmovalne sezone. Pred začetkom
tekem za ligo posameznikov sprejme TPM čistopis Pravil lige posameznikov v muharjenju,
določi pa tudi razpored in termine tekem za to ligo.

ad 4
Informacija o načrtih muharske reprezentance.
Trener muharske reprezentance Branko Konc je zelo dobro ocenil delo reprezentance kot celote. Še
posebej je zadovoljen z delom vodje reprezentance. Je pa mnenja, da bi boljše rezultate dosegali na
evropskem in svetovnem merilu, če bi vodstvu reprezentance bil omogočen selektorski način dela, ki bi
omogočil ustvarjanje tekmovalnega jedra in če bi bil omogočen trening reprezentantom po pravilih
svetovnih prvenstev v muharjenju. Seveda je tu še večen problem okrog zbiranja zadostnih financ, kar
bi lahko presegli le s popularizacijo tega športa.
B. Konc omeni še dilemo, ali se je bilo bolje udeležiti tekmovanja za Donavsko – jadranski pokal (DJP),
ki je bilo v BiH ali pa EP, ki je bilo na Poljskem. Pomislek se nanaša na slabe izkušnje o organizaciji
tekme in slabega dela sodnikov na muharski tekmi za DJP v letošnjem letu.
Tudi drugi prisotni so z delom reprezentance zadovoljni.
Po razgovoru so člani podkomisije sprejeli
sklep 8:

RZS po svojih močeh omogoči trening reprezentantom po pravilih FIPS-ed zlasti tekmovalni
ribolov na tri muhe.

ad 5
Razno.
 Tekmovanje za DJP
Predsednik D. Žunter je udeležence seznanil z nadaljnjim tekmovanjem za DJP. V letu 2010 bo to
muharsko tekmovanje organizirala RD Mozirje in sicer od 22. do 23. maja. D. Žunter pričakuje pri
izvedbi pomoč muharjev, ki sodelujejo v državnem prvenstvu, in izšolanih sodnikov.
S pričakovanjem predsednika soglašajo vsi člani podkomisije.
Pod to točko TPM ni sprejela nobenega izvedbenega sklepa.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
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Sestanek je bil končan ob 11. uri.

Rošnja, dne 15. 10. 2009.
Zabeležil:
David BABIČ

Predsednik podkomisije:
Dušan ŽUNTER, l.r.
(tel. potrditev: 16. 11. 2009)

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

člani podkomisije,
člani TK RZS,
komisar lige LRM,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.

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