Zapisnik sestanka podkomisije za lov krapov z obtežilnikom (TKO),
ki je bil dne 7. 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
6. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za lov krapov z obtežilnikom
v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto, 7. marca 2009 z začetkom ob 8. uri v domu ribičev RD Maribor, Cesta XIV.
divizije 54, Maribor.
Prisotni:
- podkomisija TK: predsednik Sandi SEVER ter člana: Krištof CUDERMAN in Milan RODOŠEK;
- drugi vabljeni:
Bojan JAVORNIK (predsednik TK RZS).
Odsotni člani podkom.: - opr.: Borut PRAČEK;
- neopr.:
/.
SKLEPČNOST: Od štirih (4) so prisotni trije (3) člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov.
Pregled in potrditev izvajalk tekem ter urnika DP v LKO 2009.
Spremembe Pravil v LKO za DP 2009.
Ukrepi za preprečitev širjenja KHV na tekmah DP.
Razno.

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov.
Pregled zapisnika 5. sestanka komisije je opravil S. Sever. Praček se je pisno opravičil zaradi odsotnosti
na današnjem sestanku in je svoja stališča vezana na 2. in 3. točko dnevnega reda sestanka poslal po
e-pošti in jih bomo upoštevali pri razpravi in sklepanju. Pred tem je prisotne opozoril na sklep sprejet na
5. sestanku komisije, da strokovna služba RZS pozove RD, ki so poslale nepopolne prijavnice za
registracijo tekm. v LKO, da to storijo do 25.02.2009.
Iz pregleda realizacije sklepov 5. sestanka in razprave je ugotovljeno in sklenjeno:
Sklep 1: Ni realiziran. Strokovna služba RZS komisiji do današnjega sestanka ni posredovala
dopolnjenih prijav tistih RD, ki so poslale nepopolne. Zadnji rok je 20.3.2009.
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Sklep 2: Ni realiziran. Strokovna služba RZS komisiji do današnjega sestanka ni posredovala
izpolnjenih obrazcev TK RZS »Vloga za sprejem v članstvo in tekmovalno ekipo«, potrjenih
od matičnih družin tekmovalcev, ki bodo tekmovali za drugo RD. Zadnji rok je 20.3.2009.
Sklep 3: Ni realiziran. Strokovna služba RZS komisiji do današnjega sestanka ni posredovala dopisa
s katerim naj bi RD Ptuj pozvala, da do 25.02.2009 predlaga v registracijo novega tretjega
člana ekipe, ki ustreza zahtevanim kriterijem za registracijo tekmovalca. Prav tako nismo
prejeli informacije ali je RD Ptuj to storila do navedenega roka. Zadnji rok je 20.3.2009.
Sklep 4: Delno realizirano. Kar ni realizirano (navedeno v pregledu sklepa 1, 2 in 3) bo do zadnjega
roka, ki je 20.03.2009.
Sklep 5: Realiziran. Potrebne podatke je zbral S. Sever iz arhiva dosedanjih kontaktov in z dodatnimi
tel. klici.
Sklep 6: Realiziran. S. Sever je pridobi izvajalke za 3 teme v Sloveniji, 2 ponudbi tujih (HR in H)
komercialnih kraparskih vod, Bojan Javornik pa eno (Radehova). Končna odločitev o
izvajalkah tekem DP v LKO 2009 bo sprejeta po obravnavi 2. točke dnevnega reda tega
sestanka.
Sklep 7: Bo realiziran na današnjem sestanku v okviru 2. točke dnevnega reda.
Sklep 8: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 9: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 10: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 11: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 12: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 13: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 14: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 15: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 16: Delno realiziran. S. Sever je izdelal razpis za vodjo reprezentanc RZS v LKO in ga 22.02.
poslal predsedniku TK RZS v potrditev ter prav tako v vednost M. Koračinu. Ta do danes še
ni objavljen na spletnih straneh RZS in v glasilu Ribič. Zadnji rok za objavo na spletnih
straneh je do 13.03., objava v Ribiču pa v naslednji izdaji glasila.
Sklep 17: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 18: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.
Sklep 19: Bo realiziran, kot navedeno v sklepu.

Ad 2
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Pregled in potrditev izvajalk tekem ter urnika DP v LKO 2009.

Pregled je opravil S. Sever. Kot je že bilo ugotovljeno na prejšnjem sestanku komisije, se na razpis RZS
za izvajalko tekme DP v LKO 2009 ni prijavila nobena RD. Prejeli smo samo dopis predsednika RD
Kočevje. Ta nam je na našo dodatno pisno prošnjo poslal negativni odgovor UO RD Kočevje. Navkljub
osebnemu posredovanju člana komisije M. Rodoška, pri gospodarju RD nismo bili uspešni.
V skladu s sprejetim sklepom na prejšnjem sestanku, sva si z in M. Rodoškom 15.02. ogledala
komercialno kraparsko vodo na Mañarskem, v neposredni bližini SI-H meje, v kraju Tornyisentmiklos.
Isti dan je bil narejen še (ponovni) ogled Ledavskega jezera. Zaradi nejasnosti razpisa RZS sem 20.02.
izdelal in poslal e-prošnjo z dodatnimi pojasnili na RD Voglajna in RD Renče in se z vodstvi teh družin
dogovoril o izvedbi tekme na Slivniškem j. in na akumulaciji Vogršček. RD Renče nam žal ni mogla
potrditi želeni termin v septembru, ker upravljalec/vodna skupnost takrat planira močno znižanje
vodostaja jezera zaradi potrebnih popravil. Ponudili pa so nam majski termin in temu ustrezno moramo
prilagoditi ostale termine tekem in cel potek DP v LKO 2009. Prav tako sem se s predsednikom ŠRK
Korana, Karlovac dogovoril in rezerviral termin za izvedbo tekme na Šumbarju (HR). B. Javornika sem
vseskozi pisno in ustno obveščal o težavah s pridobivanjem tekm. tras. Osebno se je angažiral in se
dogovoril z vodstvom RD Pesnica-Lenart za izvedbo ene tekme DP na jezeru Radehova pod pogojem,
da komisija v celoti prevzame organizacijo in izvedbo tekme, saj ta RD še nima lastnega kadra –
sodnikov za LKO.
Letos bomo sodelovali s tistimi, ki so prisluhnili našim težavam in že sedaj se jim za to zahvaljujem v
imenu komisije in tekmovalcev. Zahvaljujem se tudi tistim RD, ki v ožji izbor ne bodo prišli. Poglavitni
razlog za to bo kot vedno: omejena finančna sredstva.
Kaj pa je dolgoročno še bolj zaskrbljujoče? Od 14-tih ekip RD, ki so prijavile tekmovalce in ekipe na
letošnji DP, nam ni niti ena ponudila svoje vode oz. tekmovalne trase za izvedbo tekme DP v LKO. Ker
se to ponavlja skoraj vsako leto, predlagam komisiji sprejetje še dodatnih ukrepov, da se bodo tekme
DP v LKO izvajale na slovenskih vodah. V nasprotnem ne vidim smisla , zakaj bi se to DP še imenovalo
Slovensko in izvajalo pod okriljem krovne organizacije RZS, če nam ta v sodelovanju z RD vod oz. tras
za LKO v Sloveniji, pa čeprav jih imamo, ne more zagotoviti.
Že lani smo v soglasju s tekmovalci sprejeli sklep o 100% povišanju nadomestila za najem tekmovalne
trase za tiste RD, ki bodo v celoti z lastnimi ali izposojenimi ter izšolanimi kadri izvedle tekmo DP v LKO,
Navkljub temu, je bil letošnji razpis RZS neuspešen.
RZS sredstva za tekmovalno dejavnost v letošnjem letu ni povečala; po zadnjih informacijah bodo še
znižana.
Ni problem izvesti DP v LKO v naši neposredni soseščini, v tujini. Trdim pa, da bi (in tudi so) stroški
povezani z najemom tujih vod/tras in s samo izvedbo tekem presegali dosedanjo startnino za več kot
150%, da ne naštevam še dodatnih logističnih težav in stroškov tekmovalcev.
Ne verjamem, da si to RD in tekmovalci lahko privoščijo. Prisotne člane komisije zato pozivam, da
zaradi splošne finančne situacije in ostalih navedenih razlogov sprejmemo in potrdimo težko pridobljene
izvajalke tekem DP in da se DP v LKO 2009 izvede v celoti v Sloveniji.
Na podlagi razprave je bil sprejet:

sklep 1: Potrjujejo se izvajalke tekem DP v LKO 2009 in termini tekem, ki so:
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1.
2.
3.
4.

tekma: Ledavsko jezero (Krašči) / RD Murska Sobota, od 24. – 26. aprila.
tekma: Vogršček / RD Renče, od 22. – 24. maja.
tekma: Slivniško jezero / RD Voglajna, od 12. – 14. junija.
tekma: Radehova / RD Pesnica-Lenart, od 17.-19. julija.

sklep 1:

Termini in izvajalke tekem DP v LKO se posredujejo Marku Koračinu in ta poskrbi, da bodo
najkasneje do 13. marca objavljeni na spletnih straneh RZS in v naslednji številki Ribiča.

sklep 2:

S. Sever, komisar lige LKO 2009, bo termine in lokacije tekem poslal na e-naslove RD, ki so
prijavile ekipe in tekmovalcem. Rok: do 09.03.2009.

sklep 3:

S. Sever, pošlje pisno e-potrditev potrjenim RD, izvajalkam tekem letošnjega DP. Rok: do
13.03.2009.

sklep 4:

V letošnjem letu se na podlagi obstoječih podatkov izdela katalog tekmovalnih tras za LKO
in preda predsedniku TK RZS Bojanu Javorniku na naslednjem jesenskem sestanku TK
RZS. Rok za izdelavo: do 30.09.2009.

sklep 5:

UO RZS se predlaga, da za DP 2010 in nadaljnje sprejme sklep:
RD je dolžna v pisni prijavi ekipe ali posameznika (registracijski postopek) za tekmovanje na
ravni DP navesti na kateri registrirani tekmovalni trasi iz kataloga TK RZS je v sodelovanju z
RD – izvajalko tekme pripravljena organizirati in izvesti eno tekmo kola. Prav tako mora
navesti rezervno traso, če na glavni trasi s to RD ne bo mogla organizirati in izvesti
tekmovanja. V primeru, da RD v prijavi svoje ekipe ali posameznika ne zagotovi ustrezne
tekmovalne trase za eno tekmo kola, ekipa ali tekmovalec te RD izgubi pravico sodelovanja
na tekmah DP v tekočem letu. Po preteku enoletne kazni ekipa ali posameznik te RD prične
s tekmovanjem v najnižjem rangu.

Ad 3
Spremembe Pravil v LKO za DP 2009.

Že v lanske letu smo člani komisije resno debatirali o možnostih za omejitev krme in vab na tekma DP v
LKO. Pri sprejetju odločitve nas je zaviral Pravilnik konfederacije CIPS FIPS e.d., ki tega ne predpisuje.
Po posvetu z odgovornimi na RZS, pobude P. Valiča in ob upoštevanju priporočil VURS-a povezanega
z aktualno problematiko smo se na podlagi razprave odločili in sprejeli:
sklep 6:

Na DP v LKO 2009 stopijo v veljavo do preklica:

1. Omejitev skupne teže krme in vab v LKO na 30 kg/ekipo/tekmo.
2. Prepoved uporabe Tigrovega oreščka in Arašidov za krmo in vabo.
3. Obvezna razkužitev opreme (podmetalk, mrež in blazin) pred in po tekmi v skladu z navodili
VURS-a oz. posebnih navodil izvajalk s ciljem preprečitve širjenja KHV.
sklep 7:

Na vseh tekmah DP v LKO 2009 velja »Lista prepovedanih snovi in postopkov 2009«,
ki jo je objavil Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, Nacionalna antidopinška
komisija.
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sklep 8:

UO RZS se predlaga, da v skladu s Spremembami Pravil v LKO 2009 RZS, točka 1 in 2 pri
krovni konfederaciji CIPS FIPS e.d. vloži pobudo za spremembo F.I.P.S.e.d. Pravilnika za
disciplino »Carp«.

Ad 4
Ukrepi za preprečitev širjenja KHV na tekmah DP.

O tej aktualni temi se je razpravljalo v 3. točki današnjega dnevnega reda. Beri sklep 6., točka 3.
Ad 5
Razno.

•

Obnovitveni seminar za sodnike z licenco v LKO
V skladu s sklepom 20, 5. rednega sestanka komisije smo sprejeli negativni odgovor sekretarja
RZS. Glede na občutno spremembo aktov RZS v letošnjem letu in ker bodo ti veljali že na
letošnjem DP RZS pozivamo, da organizira obnovitveni seminar za sodnike z licenco v LKO. Na
seminar se povabi tudi vodje ekip, ki bodo sodelovale na DP v LKO 2009. Udeležba je za vse
vabljene obvezna. Sodnik z veljavno licenco, ki se razpisanega obnovitvenega seminarja iz
neopravičljivih razlogov ne bo udeležil, se mu sodniška licenca za 2009 ne podaljša.

•

Razpis za vodjo reprezentanc v LKO RZS
Je izdelal S. Sever in ga 22.02. po e- pošti poslal M. Koračinu, sekretarju RZS. Zaprosil ga je,
da ga objavi na spletnih straneh RZS in v naslednji številki Ribiča. To do sedaj še ni narejeno.
Ponovno se naproša sekretarja, da Razpis objavi najkasneje do 13.03.2009.

•

Donavsko-Jadranski pokal v LKO 2009
O dosedanjih pripravljalnih aktivnostih povezanih z izvedbo tega pokalnega tekmovanja je
članom komisije poročal B. Javornik, predsednik TK RZS. Tekmovanje bo potekalo v Sloveniji
od 10. do 13. septembra 2009. Na podlagi razprave je sklenjeno:
o S .Sever izdela vsebinski načrt izvedbe tega mednarodnega tekmovanja s
stroškovnikom ter ju do konca marca dostavi B. Javorniku.
o B. Javornik se dogovori z RD, ki ima primerno tekmovalno traso za LKO, da skupaj z
RZS in KPK TK RZS izvede to pomembno mednarodno tekmovanje.
o RZS na nacionalne športne zveze udeleženk DJP do konca meseca marca razpošlje
pisna povabila. Rok za prijavo 30.04.2009.
o Na naslednji sestanek povezan z DJP bo v mesecu aprilu.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 11.00 uri.
Maribor, dne 07.03.2009
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Zabeležil:
Milan RODOŠEK, l.r.

Predsednik TPO TK RZS
in član TK RZS
Sandi SEVER, l.r.

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

-

člani podkomisije,
člani TK RZS,
komisar lige LKO,
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: 18. 3. 2009.
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