sestanek TK RZS za LKO dne 8. 11. 2008

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

ZAPISNIK
3. sestanka tekmovalne komisije RZS za lov krapov z obtežilnikom
v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto, 8. novembra 2008 z začetkom ob 930 v gostišču Čolnarne Muzelj, Loče n.o.,
Loče ob Šmartinskem jezeru.

Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Sandi SEVER ter člana Milan RODOŠEK in Krištof CUDERMAN;
- drugi vabljeni: /.
Odsotni člani kom.: - opr.: Borut PRAČEK in Bogdan VRBNJAK;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov.
Poročilo o delu komisije v letu 2008.
Poročilo o posameznih tekmah in analiza DP v LKO za leto 2008.
Poročilo in razlogi za neudeležbo reprezentance v LKO na SP 2008 V JAR.
Smernice za delo komisije v letu 2009.
Priprave na DP v LKO 2009.
Razno

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov

Pregled 1. zapisnika TK v LKO RZS je opravil S. Sever. Ugotovitve iz razprave so:
Sklep 1 realiziran.
Sklep 2 realiziran.
Sklep 3 realiziran.
Sklep 4 realiziran.
Sklep 5 realiziran.
Sklep 6 realiziran.
Sklep 7 realiziran.
Sklep 8 realiziran.
Sklep 9 bo realiziran v skladu s sklepom z objavo v glasilu Ribič.
Sklep 10 realiziran. Na 1. tekmi je potrjen še predlog novega načina točkovanja na DP v LKO 2008.
Sklep 11 realiziran. Na podlagi razpisa RZS žal nismo dobili vodjo reprezentance v LKO 2008.
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Sklep 12 realiziran. Po odpovedih rednih in nadomestnih članov reprezentance in ker na podlagi razpisa
RZS nismo dobili vodjo reprezentance in trenerja je reprezentanca LKO 2008
nepopolna in se v skladu s Pravilnikom F.I.P.S.e.d. SP v JAR ni mogla udeležiti.
Sklep 13 realiziran.
Sklep 14 realiziran.
Ad 2

Poročilo o delu komisije v letu 2008.
S. Sever: Komisija je v letu 2008 delovala v skladu s sprejetimi smernicami, sklepi št. 6, 7 in 8 sprejetimi
na 1. sestanku TK v LKO 2008 dne 02. decembra 2007 in razpoložljivimi fin. in mat. sredstvi in to:
- JE izvedla DP v LKO 2008 v skladu s Pravili RZS v LKO, spremembami Pravil potrjenih na 2.
sestanku komisije dne 15.03.2008, novem točkovanju usklajenim s Pravilnikom F.I.P.S.e.d. potrjenem
na 1. tekmi DP v LKO 2008 in Pravilnikom RZS o tekmovanjih v lovu rib.
- NI v sodelovanju s komisijo za izobraževanje RZS izvedla šolanje nove skupine sodnikov za LKO,
ker ga ta komisija RZS zaradi pomanjkanja fin. sredstev ni razpisala. Na to problematiko je S. Sever
opozoril prisotne na sestanku koodinacije TK RZS dne 31.10.2008 in opozoril na nujnost realizacije v
marcu 2009, še posebej, če bo zaradi odpovedi Makedonije naslednje leto RZS organizatorica
Donavsko jadranskega pokala v LKO.
- JE (S. Sever in B. Vrbnjak) predstavila delovanje TK in disciplino LKO na taboru mladih ribičev RZS
na Gajševskem jezeru.
- NI izvedla promocijske tekme v avgustu ali septembru 2009.
- Reprezentanca RZS v LKO SE NI udeležila SP v LKO v JAR iz razlogov navedenih v 4. točki
današnjega dnevnega reda.
Ad 3

Poročilo o posameznih tekmah in analiza DP v LKO za leto 2008
S. Sever: V uvodu naj povem, da je ocena DP in organizatorjev tekem narejena na podlagi razprave
članov komisije (odsotna člana, sta jo naredila korespondenčno) zadolženih za izvedbo posamezne
tekme in z namenom, da se v naslednji tekmovalni sezoni odpravijo opažene pomanjkljivosti in napake
in tekmovalcem omogočijo še optimalnejši pogoji za tekmovanje. Druga stran, tekmovalci bodo DP
ocenili na 4. razširjenem sestanku komisije, ki bo 23.11. t.l. in zbir teh dveh ocen bo prikazal dejansko
kvaliteto izvedbe DP v LKO 2008.
Če nadaljujem s skupno oceno komisije lahko rečemo, da so bile tekmovalne trase ustrezno
pripravljene: so bile očiščene, trava na tekm. mestih je bila pokošena, odstranjene so bile ovire na vodi
in ob obali, postavljeni so bili mobilni kemični WC-ji ali pa je bila omogočena uporaba že obstoječih.
Tekmovalne trase so bile zakoličile dan pred napovedanim datumom tekme in ta čas je bila voda tudi
zaprta za izvajanje športnega ribolova. Tekm. trase v povprečni dolžini 850 m so pripravili člani RD –
izvajalk, zakoličenje pa se je vršilo v prisotnosti člana TK, zadolženega za posamezno tekmo, oz. je bila
ta z njegove strani potrjena še istega oz. naslednjega dne pred začetkom tekme. Zaradi pomanjkanja
aktivnih sodnikov v LKO, so člani TK s sodniško licenco tri od štirih tekem tudi sodili kot gl. sodniki. Na
vseh tekmah je bil tekmovalcem omogočen normalen dostop do tekm. trase oz. je bilo omogočeno
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parkiranje vozil v njeni neposredni bližini. Na tekmi na Trojiškem j. smo organizirali prevoz opreme
tekmovalcev do tek. mest s traktorsko prikolico.
Ob tej priliki, bi rad opozoril še na dejstva povezana z izvedbo DP v LKO, ki sem jih izpostavil že na
sestanku koordinacije RZ RZS 31. oktobra t.l., kot:
- sodniki in tehnično osebje je delo opravilo voluntersko in brez nadomestila stroškov; na eni tekmi
brez zagotovljenega in plačanega toplega obroka s strani izvajalke – RD;
- od 26 registriranih sodnikov z licenco je aktivnih le še 8. Zakaj? Ugotovili so, da je to delo sila
naporno in odgovorno. Ker jim v večini primerov nihče ne krije stroškov, zagotovi prehrane in plača
min. nadomestilo za pošteno opravljeno delo niti jim RD ne prizna sodniškega dela v kvoto obveznih
letnih delovnih ur. Realnost današnjega časa je, da voluntersko delo zamira. Tudi v naši ribiški
organizaciji. Nihče ni več pripravljen na delo brez plačila oz. priznavanja bonitet. Na sestanku
koordinacije TK RZS dne 31.10. t.l. sem na to problematiko opozoril vse prisotne in predsednika RZS
Boruta Jeršeta in ga pozval naj se način delegiranja sodnikov in ustrezna nadomestila zanje reši na
nivoju RZS, za vse discipline enotno in najkasneje do začetka tek. sezone (ZRD, DP) v 2009.
- v skladu z razpoložljivimi in planiranimi sredstvi za delovanje TK v 2008 so bili pokriti stroški tekme na
Trojiškem jezeru v celoti, ker lastnega sodniškega kadra RD Persnica-Lenart (še) nima;
- Priprave in izvedba 48-urne neprekinjene tekme v LKO je logistično in organizacijsko zelo naporna in
zahtevna;
- Delo sodnikov in tehničnega osebja traja 12 ur in poteka v izmenah;
- Izvajalka tekme v LKO bi morala vedno in v skladu s Pravili RZS za LKO v neposredni bližini tekm.
trase zagotoviti primeren prostor za počitek sodniškega in teh. kadra ter izračun in objavo rezultatov.
To na eni od tekem ni bilo zagotovljeno. Zaradi tega je prostor za počitek gl. sodnika, prisotnega na
tekmi vse dni, najela in plačala TK.
Skupna ocena posameznih tekem DP in izvajalk – RD v skladu s pogoji, ki jih te morajo izpolnjevati, pa
je:
1. tekma: od 04. do 06. aprila na Gajševskem jezeru, v izvedbi RD Ljutomer:
Za nemoteno in kvalitetno izvedbo tekme ter sodelovanje z izvajalko sta bila zadolžena Borut Praček in
Bogdan Vrbnjak. Tekmovalce je na zbornem mestu v imenu RD Ljutomer sprejel in nagovoril
predsednik RD Ljutomer g. Zoran Marko. Dolžina tekmov. trase na Gajševskem j. je bila cca 900 m in je
ena najdaljših v Sloveniji. Locirana je bila po nasipu, kot lani, z zamikom v desno proti drstišču.
Postavitev trase s strani B. Vrbnjaka in članov RD Ljutomer je bila narejena v želji po čim boljšem ulovu
vseh ekip. Ne glede na to, je bil ulov rib evidentiran po celotni tekmovalni trasi, res pa je da je bila desna
stran uspešnejša. Izvajalka je zagotovila normalen dostop do tekm. trase in parkiranje vozil tekmovalcev
v njeni neposredni bližini. Ob trasi sta bila postavljena dva mobilna WC-ja, zagotovljena je bila pitna
voda v neposredni bližini oz. jo je na tekm. traso RD dostavljala dnevno. Postavljen je bil večji šotor za
počitek osebja, izračun rezultatov in mesto za objavo rezultatov. Dober teden dni pred tekmo je RD
Ljutomer v jezero vložila dodatno količino krapov (cca 500 kg) in tako je bil s tem dodatnim ukrepom
dosežen pričakovan skupni ulov na tekmi na tej vodi. Po dogovoru z RD, je vodenje tekme kot gl. sodnik
prevzel član komisije Borut Praček. Za pripravo tekm. trase in nemoten potek tekme je v
organizacijskem smislu poskrbel član komisije Bogdan Vrbnjak s kolegi iz RD Ljutomer. RD je
zagotovila ustrezno št. sektorskih sodnikov z licenco in tehnično osebje za tehtanje ulova. Organizirana
prehrana ni bila zagotovljena zaradi premajhnega zanimanja tekmovalcev v preteklem letu. Zaplet pred
tekmo, ki je bil povezan z žrebom in je povezan z neizkušenostjo in slabim poznavanjem Pravil, je rešen
sporazumno. Na tekmi je bil prav tako soglasno potrjen nov način točkovanja uvrstitve ekip na DP v
LKO 2008, skladno s Pravilnikom F.I.P.S.e.d. in je v nadaljevanju DP veljal na vseh tekmah. Izvajalka
tekme RD Ljutomer je v pripravo in izvedbo tekme vložila veliko truda in se ponovno izkazala kot odličen
gostitelj in organizator tekem v LKO. Nismo pa zadovoljni s postavitvijo trase, za kar sta bila zadolžena
člana komisije. Vzroke za to pripisujemo slabi in nepravočasni pripravi na kvalitetno izvedbo tekme. To
je nedopustno in se ne sme več ponoviti.
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Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Tekmovalna trasa za tekme DP v LKO se na vodi izvajalke postavi na dogovorjeni lokaciji in
po predhodnem dogovoru z gl. sodnikom tekme. Dan pred tekmo in po zakoličbi se traso
pregleda in pisno potrdi njena ustreznost z vpisom v dnevnik tekme v prisotnosti gl. sodnika
in predstavnika RD.

2. tekma: od 09. do 11. maja na Slivniškem jezeru, v izvedbi RD Voglajna:
Za kvalitetno izvedbo te tekme in sodelovanje z izvajalko sta bila zadolžena S. Sever in K. Cuderman.
RD Voglajna je na predlog S. Severja in s pomočjo podjetja Pluton d.o.o. (material) dan pred tekmo
postavila 3 dodatne montažno/demontažne platoje, mesta za postavitev šotorov in s tem omogočila še
boljše pogoje za tekmovalce. Tekmovalno traso so tako podaljšali za cca 300 m. Skupna dolžina trase
je s tem znašala cca 850 m in je bilo omogočeno povečanje razmikov med tekm. boksi. Tekmovalna
trasa je bila zakoličena dan pred tekmo v prisotnosti S. Severja, Marjana Rataja, pred. tekm. komisije
RD Voglajna in članov RD. Izvajalka tekme je postavila 1 mobilni kemični WC in zagotovila pitno vodo v
neposredni bližini tekm. trase. Organizirana prehrana ni bila zagotovljena zaradi premajhnega
zanimanja v preteklih letih. Omogočen je bil dostop in parkiranje vozil ekip v neposredni bližini tekm.
trase. Ervin Belak, predsednik RD Voglajna, je pred začetkom tekme pozdravil vse prisotne in
tekmovalcem zaželel uspešno tekmovanje in dober ulov. Glavni sodnik tekme je bil Marjan Rataj,
sektorski pa: S. Sever, Stane Štefanec, Maks Tekavc in Franc Gajšek. RD je zagotovila zadostno št.
tehničnega osebja za tehtanje rib. RD Voglajna je tekmo izpeljala brez pripomb, v celoti so izpolnili svoje
obveznosti in tekmovalcem ponudili odlične pogoje za tekmovanje; letos je bil dosežen tudi najboljši
skupni ulov na tekmi DP v LKO na Slivniškem jezeru.
3. tekma: od 06. do 08. junija na Trojiškem jezeru, v izvedbi RD Pesnica – Lenart:
Za izvedbo te tekme je bila po sklepu komisije zadolžena TK v LKO RZS, ker RD z izvedbo tekem v
LKO še nima izkušenj in prav tako za to potreben kader. Za sodelovanje z RD sta bila zadolžena S.
Sever in K. Cuderman. Člani RD so dan pred tekmo opravili dodatno čiščenje obvodnega rastja na
tekm. mestih in kjer je bilo to še potrebno. Skupna dolžina trase je znašala pribl. 900 m. Tekmovalna
trasa je bila zakoličena dan pred tekmo v prisotnosti S. Severja in Mitje Kmetca. Izvajalka tekme ni
postavila mobilnih kemičnih WC-jev, ker so udeleženci smeli uporabljati obstoječega v objektu gostišča
Žaba. V istem objektu je bil zagotovljen dostop do pitne vode, organizirana je bila dnevna prehrana za
tekmovalce in dodeljen prostor za počitek sodnikov. Dostop z vozili na traso ni mogoč, parkiranje vozil
tekm. ekip je bil omogočen v neposredni bližini tekm. trase. Za prevoz opreme tekmovalcev na tekm.
mesta je bil organiziran prevoz s traktorjem; isto povratek. Sama tekmovalna trasa je odlična za izvedbo
tekem v LKO, saj v celotni dolžini omogoča skoraj enakovredne pogoje vsem tekmovalcem. Edina
moteča zadeva je precejšnja oddaljenost sanitarij od tekm. trase, ki pa bi jo s postavitvijo 2 mobilnih
WC-jev rešili. Glavni sodnik tekme je bil Sandi Sever, sektorski pa: Miro Potokar. Matjaž Potokar in K.
Cuderman sta opravljala delo teh. osebja – tehtanje ulova. Izvajalka RD Pesnica-Ljutomer in Mitja
Kmetec so ob prvi tekmi v LKO na Trojiškem jezeru naredili vse, da tekmovalcem omogočijo čim boljše
pogoje za tekmovanje. Ker sodniškega kadra za LKO RD še nima, pričakujemo, da se bo nekaj članov
te RD le odločilo in se v naslednjem letu udeležilo usposabljanja sodnikov za LKO, ki naj bi ga
organizirala RZS. Ta RD upravlja še z eno podobno vodo, jezero Radehova, na kateri bi lahko v
naslednjem letu prav tako izvedli eno od tekem DP v LKO.
4. tekma: od 04. do 06. julija na Šmartinskem jezeru, v izvedbi RD Celje:
Za nemoteno in kvalitetno izvedbo te tekme in sodelovanje z izvajalko tekme sta bila zadolžena B.
Praček in M. Rodošek. Kasneje je dogovorjeno, da M. Rodoška zaradi njegove odsotnosti zamenja K.
Cuderman. Predstavnik izvajalke B. Berčon je s kolegi iz RD Celje dan pred tekmo zakoličil tekm. traso,
ki jo je še isti večer v njegovi in prisotnosti S. Severja prekontroliral gl. sodnik B. Praček. Ugotovljene so
4/9

sestanek TK RZS za LKO dne 8. 11. 2008

bile manjše pomanjkljivosti in te so bile odpravljene. B. Berčon je ponovno zagotovil, pred tem pa še RD
s pisno prijavo o izvedbi tekme, da bo na tekmi predpisano in zadostno št. sektorskih sodnikov,
tehničnega osebja, zagotovljen prostor (šotor) za izračun in objavo rezultatov ter prostor za počitek
sodniškega in tehničnega osebja. Izvajalka tekme je postavila 2 mobilna WC-eja. Dostop do pitne vode
je bil omogočen v čolnarni Muzelj. Organizirana je bila prehrana za tekmovalce, sodniški in teh. kader.
Dostop z vozili je bil v 90 % omogočen do tekm. mest, drugi so parkirali na skupnem parkirišču in v
neposredni bližini. Izvajalka je za zbiranje in odvoz odpadkov zagotovila komunalni kontejner. Sama
tekmovalna trasa je tekmovalcem znana kot ena najboljših, če ne najboljših, v Sloveniji za tekme v LKO.
Dostop z vozili, izenačeni tekm. pogoji ter količina in velikost krapov v Šmartinskem jezeru omogočajo
ekipam doseganje nadpovprečnih rezultatov. Ne glede na predhodna zagotovila B. Berčona in RD
Celje, ki se je prijavila na razpis za izvedbo tekme za DP v LKO, pa slednja ni zagotovila potrebnega
števila sektorskih sodnikov in tehničnega osebja. Glede na to, da ima RD Celje še vedno šest (6)
sodnikov za LKO z licenco nam ni jasno, zakaj so za to tekmo morali »najeti« Marina Crnkoviča,
sodnika z licenco iz RD Voglajna. Glede na dolžino tek. trase cca 900 m, tridnevni potek tekme in 12urno izmensko delo je sobotna 12-urna dnevna prisotnost sektorskega sodnika in prisotnost B. Pračka
vse dni tekmovanja, premalo za kvalitetni nadzor tekme. Prostor za počitek sodniškega kadra in teh.
osebja prav tako ni bil postavljen kot prešnja leta. Sodnika in tehtalci so bili ob slabem vremenu
prepuščeni svoji iznajdljivosti.
DP v LKO 2008 je tako že po tradiciji zaključeno v čolnarni Muzelj z razglasitvijo najboljših treh ekip.
1. mesto je zasedla ekipa RD Brežice v postavi: Zdravko KROŠELJ, Samir KADIČ in Stiven
KADIČ,
2. mesto ekipa RD Celje 1 v postavi: Aljoša ROBIČ, Boštjan BERČON in Marjan ŽNIDERIČ,
3. mesto pa ekipa RD Celje 3 v postavi: Rene GAJŠT, Marko VIVOD in Kristjan ČIČ.
Podelitev medalj in pokalov najboljšim je v prisotnosti članov komisije B. Pračka in K. Cudermana
opravil podpredsednik RZS g. Bojan Javornik, koordinator tekmovalnih dejavnosti RZS.
Po podelitvi medalj in pokalov je komisija za vse ekipe in prisotne organizirala skupno kosilo.
Ad 4

Poročilo in razlogi za neudeležbo reprezentance v LKO na SP 2008 V JAR.
Reprezentanca RZS v LKO se ni udeležila Svetovnega prvenstva v Južnoafriški Republiki zaradi
pomanjkanja zajetnih finančnih sredstev in nepopolnosti reprezentance; na podlagi razpisa RZS se
nihče ni javil za vodjo reprezentance v LKO, člani niso pridobili kandidata za trenerja in manjkal nam je
nadomestni član reprezentance. Podrobnosti so razvidne iz zapisnikov reprezentance 2008 z dne
27.03. in 13.04.2008.
Ad 5
Smernice za delo komisije v letu 2009
V razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 2:

TK v LKO RZS bo v letu 2009 delovala v skladu z razpoložljivimi finančnimi in materialnimi
sredstvi in bo:
- izvedla DP v LKO v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v lovu rib RZS in Pravili o
tekmovanjih v LKO RZS glede na število registriranih tekmovalcev in prijavljenih ekip;
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- izvedla šolanje nove skupine kandidatov za sodnike v LKO, če bo razpisano to
usposabljanje;
- predstavila delovanje TK in discipline lova krapov z obtežilnikom na taboru mladih ribičev;
- se z reprezentanco RZS udeležila SP v Franciji in tekmovanja za Donavsko-jadranski
pokal (DJP) v LKO v skladu s finančnimi in materialnimi zmožnostmi.
Ad 6
Priprave na DP v LKO 2009
Na podlagi razprave so člani komisije določili okvirne termine in predvidene lokacije tekem DP v LKO
2009 in sprejeli:
Kvalifikacijske tekme za vstop v A ligo:
1. kvalifikacijska tekma: 03. - 05. aprila 2009, akumulacija Vogršček, RD Renče,
2. kvalifikacijska tekma: 24. - 26. aprila 2009, Gajševsko j., RD Ljutomer ali rez. lokacija Slivniško
j., RD Voglajna.
Redne tekme DP v LKO, A liga :
1. tekma: 08. - 10.maja, Trojiško j., RD Pesnica-Ljutomer,
2. tekma: 12. - 14. junija, Slivniško j., RD Voglajna,
3. tekma: 04. - 06. septembra ali rez. termin 28. - 30. avgusta, Rudniško j., RD Kočevje,
4. tekma: 25. - 27. septembra ali rez. termin 18. - 20. septembra, Šmartinsko j., RD Celje.
sklep 3:

Kvalifikacijski tekmi za vstop v A ligo DP v LKO 2008 bosta izvedeni samo v primeru, da se
na razpis za DP v LKO 2009 prijavi 15 ali več ekip. V kvalifikacijah za vstop v A ligo se bodo
pomerile: 13. in 14. uvrščena ekipa DP v LKO 2008 in novo prijavljene ekipe. Enotna A liga,
v skladu s spremembami Pravil v LKO 2008, šteje 14 ekip. B liga DP v LKO 2009 bo
izvedena samo v primeru, če bo v njej nastopalo najmanj 6 in največ 14 ekip.

sklep 4:

Do konca meseca novembra TK za LKO na spletnih straneh RZS objavi javni razpis za
izvedbo tekem DP v LKO 2009. Rok za prijavo je 15.01.2009. TK RZS za LKO do konca
meseca novembra na RD pošlje prošnje za izvedbo tekem za DP v LKO na navedenih
vodah. Lokacije in termine tekem TK korespondenčno potrdi po uskladitvi s kandidatkami za
izvedbe tekem v januarju 2009, dokončno pa na naslednjem rednem sestanku TK za LKO, ki
bo v začetku februarja 2009.

sklep 5:

Število tekem, termine in lokacije ter izvajalke tekem – RD bo objavila TK za LKO po 15.
februarju 2009 na spletnih straneh RZS in v glasilu Ribič.

V razpravi je S. Sever prisotna člana obvestil o pobudi, ki jo je posredoval na koordinacijskem sestanku
TK RZS, ki je bil 31.10.2008 in sicer:
V disciplini LKO navkljub šestindvajsetim (26) sodnikom LKO z licenco teh ni dovolj. Ali niso več aktivni
člani RZS ali pa večina 12-urno naporno in odgovorno delo brez nadomestila ni pripravljeno opravljati.
To delo tako opravlja le še peščica, tudi člani komisije in prav tako brez nadomestila in povračila
stroškov. Tako bi bilo potrebno na ravni RZS in npr. pod okriljem TK RZS ustanoviti komisijo za
sodnike in tehnično osebje RZS (za discipline LKO, LRM, LRP in KAS) in urediti enoten način
delegiranja teh na ravni tekem DP in RZS na podlagi potreb TK RZS. Za njihovo delo je potrebno
sprejeti enotne kriterije in vire za povračilo stroškov in izplačilo nadomestila za čas sojenja ali aktivnega
sodelovanja pri izvedbi tekme kot tehnično osebje. Po odzivu (pobuda ni zavedena v zapisniku
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sestanka) smatram, da dokler ta problematika ne bo urejena s strani RZS, bomo morali za to člani
poskrbeti sami.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 6:

Startnina za vse tekme na ravni DP v LKO v letu 2009 znaša 150 €/ekipo + ddv. Povišanje
startnine se nameni za izplačila povračil in/ali nadomestil sodnikom z licenco LKO in
tehničnega osebja na tekmah DP. Struktura cene startnine/ekipo se tako v neto zneskih
sestoji: 50 € za nadomestilo RD za najem tekm. trase, 50 € za povračila in/ali nadomestila
za sodnike in teh. kader ter 50 € kot prispevek tekmovalcev za reprezentanco RZS v LKO.

sklep 7:

Predlog za višino nadomestil in/ali povračil pripravi S. Sever do 15. decembra, člani TK pa
ga korespondenčno uskladijo in potrdijo do 20. decembra. TK za LKO dokončni predlog
pošlje UO RZS v obravnavo in potrditev, nato pa začnejo veljati v letu 2009 in do preklica.

sklep 8:

Javni razpis za potrebni sodniški kader za DP v LKO 2009 objavi TK v začetku februarja
2009 na spletnih straneh RZS in v glasilu Ribič. Rok za oddajo je 28. februar 2009. Prispele
kandidature bo v začetku marca 2009 obravnava TK in izbrane kandidate o izbiri pisno
obvestila do 15.03.2008. Z izbranimi kandidati bo RZS sklenila ustrezne podjemne pogodbe.

Ad 7
Razno
 Informacija o sestanku koordinacije TK RZS z dne 31.10.2008
S. Sever je prisotna člana seznanil z vsebino sestanka. Zapisnik sestanka je objavljen na spletnih
straneh RZS. O vsebini sestanka smo razpravljali in sklepe, sprejete na sestanku koordinacije TK RZS,
sprejemamo kot zavezujoče. S. Sever na naslednjem sestanku koordinacije doseže, da se pripombe na
zapisnik, ki jih je posredoval 04.11.2008 po e-pošti sklicatelju sestanka B. Javorniku in sekretarju RZS
M. Koračinu, vnesejo v zapisnik.
 Usposabljanje za sodnike v LKO v 2009
Na sestanku koordinacije TK RZS je S. Sever prisotne pozval, da je v naslednjem letu nujno potrebno
izvesti usposabljanje za sodnike v LKO, še posebej, če bo RZS organizatorica tekmovanja za DJP v
LKO. Zaradi sprememb Pravil v LKO 2008 bi bilo za sodnike z veljavno licenco LKO nujno potrebno
izvesti vsaj obnovitveni seminar.
 Sprememba Pravilnika F.I.P.S.e.d. o tekmovanjih v LKO in uskladitev Pravil v LKO RZS
Uskladitev Pravil RZS o tekmovanjih v LKO s Pravilnikom F.I.P.S.e.d. je bila narejena že v letu 2007.
Pravilnik F.I.P.S.e.d. z dne 24. november 2007 se je za disciplino LKO spremenil v 6. čl., in ta po novem
predpisuje širino ribolovnega koridorja širine 20 m (do sedaj 8 m, kot je širina tekm. boxa) in razmik med
posameznimi lovnimi koridorji, ki po novem znaša min. 40 in max. 100 m na jezerih (do sedaj 70 m) in
najmanj 70 m na rekah.
Dolžine tekm. tras za LKO na slovenskih jezerih, kjer potekajo tekme za DP, so večinoma prekratke in
nam takšne postavitve ne omogočajo. Že do sedaj smo se pri zakoličenju trase za LKO držali usmeritve
po čim večjem razmiku med tekm. boxi. Tako je povprečni razmik med lovnimi koridorji na vodi znašal
40 m, na obali pa odvisno od konfiguracije terena od 15 do 40 m. Zaradi tega razloga se novo določilo
F.I.P.S.e.d. na tekmah za DP v LKO ne more uporabljati. Ostala določila Pravilnika F.I.P.S.e.d. so že
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zajeta v veljavnih Pravilih v LKO RZS od leta 2007. Spremembe Pravil o tekmovanjih v LKO 2008, ki so
skupaj s točkovanjem veljala na DP v LKO 2008 so se v praksi izkazala kot ustrezna.
Predlagamo, da se tako prilagoditev uveljavi tudi v tekmovanju za DJP, če bo tekma v Sloveniji.
Na podlagi razprave so člani komisije sprejeli
sklep 9:

Spremembe Pravil v LKO, ki so skupaj s točkovanjem veljala na DP v LKO 2008 in so se v
praksi izkazala kot ustrezna, se vnese v obstoječa Pravila o tekmovanjih v lovu krapov z
obtežilnikom in se jih predlaga UO RZS v obravnavo in potrditev. Veljati začnejo v letu 2009
in do spremembe. Enako tudi za morebitno tekmovanje za DJP.

 Prošnja člana komisije, B. Vrbnjaka za razrešitev s te funkcije
Bogdan Vrbnjak, nas je z e-dopisom z dat. 06. november zaprosil, da ga zaradi prevelikih obveznosti v
službi, na drugem športnem področju in obveznostih v RD Ljutomer razrešimo članstva v komisiji.
Na podlagi razprave so člani komisije sprejeli
sklep 10: člani TK v LKO predlagajo UO RZS, da Bogdana Vrbnjaka razreši članstva v komisiji.
 Tabor mladih ribičev RZS
Na lanskoletnem taboru mladih ribičev RZS sta predstavitev delovanja TK v LKO, tekmovalne discipline
in krapolova z obtežilnikom na splošno izvedla B. Vrbnjak in S. Sever. Odziv pri mladih je bil zelo dober
kljub zelo kratkemu času za predstavitev. Promotivna akcija je bila uspešna in dobrodošla popestritev
tabora.
Na podlagi razprave so člani komisije sprejeli
sklep 11: TK za LKO bo podobno predstavitev opravila tudi v letu 2009 in se z veseljem odzvala
povabilu izvajalke splošnega tabora RZS. Če to ne bo mogoče, bo predstavitev s pomočjo
RZS komisija opravila ločeno z eno od RD, ki bo sprejela našo ponudbo. Ciljna RD z eno od
manjših kraparskih vod je določena, do konkretnega dogovora pa bo prišlo v začetku
naslednjega leta.
 Dopis tekmovalcev RD Celje z dne 22.08.2008
Prošnja – ugovor oz. e- dopis – tekmovalcev RD Celje z dne 22.08.2008, zaradi neudeležbe
tekmovalcev na SP 2008 se zavrne.
Utemeljitev: Udeležbe na drugem (nadomestnem tekmovanju namesto SP) mednarodnem tekmovanju v
LKO katerega organizirajo nacionalne panožne ribiške zveze in dosežene rezultate priznavata RZS in
OKS-ZŠZ, TK ne more omogočiti, ker takih tekmovanj razen F.I.P.S. e.d. nihče ne organizira. Ta
možnost bo nastopila – v skladu z razpoložljivimi sredstvi RZS – šele v letu 2009 in v skladu z letnim
programom komisije in s strani UO RZS potrjenim načrtom udeležbe reprezentance RZS v LKO na
mednarodnem tekmovanju kot: SP v LKO 2009 v Franciji in/ali tekmi za DJP v LKO, katere
organizatorica bo Riboloven sojuz na Makedonija (makedonska ribiška zveza) ali po njenem
morebitnem odstopu od kandidature RZS. O odločitvi Makedoncev bodo našo RZS obvestili do
15.12.2008. Neporabljena namenska sredstva zbrana za sodelovanje na letošnjem SP bodo prenešena
v naslednje leto in jih bo mogoče porabiti v skladu z letnim načrtom udeležb na mednarodnih
tekmovanjih v LKO.
 Zapisnik sestanka
Zapisnik tega sestanka bo po končanem sestanku poslan v pisno potrditev vsem članom komisije,
čistopis pa po verifikaciji na UO RZS na spletno stran RZS za seznanitev zainteresirane ribiške javnosti.
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Sestanek je bil končan ob 1430.
Loče, dne 08.11.2008.
Zabeležil:
Milan RODOŠEK

Predsednik komisije:
Sandi SEVER, l.r.

e- potrditev čistopisa: 21.11.2008 Milan Rodošek
e- potrditev čistopisa: 18,11,2008 Krištof Cuderman
e- potrditev čistopisa: 18.11.2008 Sandi Sever

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: 5. 12. 2008.
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