Zapis sestanka tekmovalne podkomisije za lov krapov z obtežilnikom (TKO),
ki je bil dne 13.05.2009
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Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPIS
7. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo, 13. marca 2009 z začetkom ob 17. uri v čolnarni Muzelj Boštjan s.p., Loče
NO, Loče ob Šmartinskem jezeru.
Prisotni:
- podkomisija TK: predsednik Sandi SEVER ter člana: Krištof CUDERMAN in Milan RODOŠEK;
- drugi vabljeni:
/
Odsotni člani kom.: - opr.: Borut PRAČEK;
- neopr.: /
SKLEPČNOST: Od štirih (4) so prisotni trije (3) člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov.
Razpis za vodji reprezentanc RZS v LKO.
Sestav reprezentanc v disciplini LKO.
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. Kolega Borut Praček se je pisno opravičil
zaradi odsotnosti na današnjem sestanku in je svoja stališča vezana na 1., 2. in 3. točko dnevnega reda
sestanka poslal po e-pošti in jih bomo upoštevali pri razpravi in sklepanju.
Iz pregleda realizacije sklepov 6. sestanka in razprave je ugotovljeno in ugotovljeno:
–
–
–
–
–
–
–

Realiziran.
Delno realiziran; termini tekem so objavljeni na spletnih straneh RZS, ne pa v glasilu Ribič.
Realiziran.
Realiziran.
Bo realiziran v skladu s sklepom; aktivnosti so v teku.
Bo realiziran v skladu s sklepom KPK TK RZS in po potrditvi UO RZS.
Bo realiziran v skladu s sklepom; Obvezna razkužitev opreme v skladu s priporočilom
VURS s ciljem preprečitve širjenja KHV se bo izvajala na zahtevo in po navodilu RD, ki
upravlja z vodo na kateri bo potekalo tekmovanje.
– sklep 8: Bo realiziran v skladu s sklepom.
– sklep 9: Bo realiziran v skladu s sklepom; za to je zadolžena strokovna služba RZS.
sklep 1:
sklep 2:
sklep 3:
sklep 4:
sklep 5:
sklep 6:
sklep 7:
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sklep 1:

Podkomisija potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov prejšnjega sestanka TPO.

Ad 2

Razpis za vodji reprezentanc RZS v LKO.
Po podatkih strokovne službe RZS se do navedenega roka na razpis za vodjo reprezentanc RZS v LKO
2009 ni prijavil noben kandidat. S. Sever predlaga članom komisije v potrditev kandidata Slavka
Cudermana, RD Bled, za vodjo A reprezentance RZS v LKO in Milana Rodoška, RD Vrhnika, za vodjo
B reprezentance RZS v LKO. Z omenjenima kandidatoma je že opravil predhodni pogovor in prejel
njuno ustno potrditev kandidature.
Utemeljitev predlogov:
Slavko CUDERMAN, član RD Bled, je dolgoletni aktivni tekmovalec na DP v LKO RZS in znan športni
delavec. Upam si trditi, da je s svojimi sposobnosti in znanjem najprimernejši kandidat za vodjo A
reprezentance in izpolnjuje vse zahtevane sposobnosti z omejitvijo za uspešno vodenje Slovenske A
reprezentance v LKO na SP 2009, ki bo letos v Franciji. Neznanje Francoščine bomo nadomestili z
zunanjim sodelavcem – prevajalcem in odličnim krapolovcem, Slovencem, ki že 35 let živi v Franciji.
Milan RODOŠEK, član RD Vrhnika, je dolgoletni aktivni tekmovalec na DP v LKO RZS in trikratni
udeleženec SP v LKO. Glede na svoje bogate tekmovalne izkušnje, znanja in sposobnosti trdim, da
izpolnjuje predpisane pogoje za vodjo Slovenske B reprezentance v LKO na DJP 2009, ki se bo letos
prvič udeležila Donavsko-Jadranskega Pokala v Sloveniji, na Slivniškem jezeru.
sklep 2:

Člani komisije potrjujejo predlagana kandidata za vodji A in B reprezentance RZS v LKO.

sklep 3:

S. Sever do 20.05.2009 pridobi njuni pisni soglasji.

sklep 4:

Kandidata za vodji A in B reprezentance v LKO 2009 do 27.05.2009 pripravita plan aktivnosti
za udeležbo na SP v Franciji in DJP v Sloveniji. Predstavita ga na 1. sestanku članov
reprezentanc, ki bo, po uskladitvi točnega termina, v 22. koledarskem tednu.

Ad 3

Sestav reprezentanc v disciplini LKO.
Podkomisija je pri sestavu A in B reprezentance RZS v LKO 2009 upoštevala veljavne in merljive
kriterije:
1.
2.
3.
4.

rezultat na DP v LKO 2009,
aktivno tekmovanje na DP v LKO 2009,
registracija tekmovalca v 2009,
nekaznovanost.

Na podlagi teh in pregledne tabele s statističnimi podatki podkomisija ugotavlja in sprejema:
sklep 5:

Člani A reprezentance RZS v LKO, ki se bo udeležila SP v LKO 2009 v Franciji so:
– Slavko Cuderman, RD Bled, vodja reprezentance
– trener oz. pomočnik vodje po njegovem predlogu
– Zdravko Krošelj, RD Brežice, član
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–
–
–
–
–
–
–

Samir Kadić, RD Brežice, član
Marjan Žnideršič, RD Brežice, član
Boštjan Berčon, RD Celje, član
Aljoša Robič, RD Celje, član
Jože Saje, RD Novo mesto, član
Miloš Svilar, RD Novo mesto, član
Krištof Cuderman, RD Bled, član

sklep 6:

Člani B reprezentance RZS v LKO, ki se bo udeležila DJP v LKO 2009 v RD Voglajna so:
– Milan Rodošek, RD Vrhnika, vodja reprezentance
– trener oz. pomočnik vodje po njegovem predlogu
– Slavko Cuderman, RD Bled, član
– Matej Britovšek, RD Bled, član
– Benjamin Babič, član
– Robert Koser, član
– Zoran Crnkovič
– Robert Selan

sklep 7:

Podkomisija TPO predlaga tekmovalni komisiji v potrditev člane A in B reprezentanc RZS v
LKO.

Ad 4

Razno.
V okviru te točke dnevnega ni bilo predlogov o katerih bi razpravljali.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 18.30 uri.
Loče, dne 13.05.2009.
Zabeležil:
Milan RODOŠEK, l.r.

Predsednik TPO:
Sandi SEVER, l.r.

OPOMBI: – Sekretar RZS objavi zapis na spletnih straneh zveze po verifikaciji predsedujočega temu sestanku.
– Na podlagi 2. sklepa 14. seje UO RZS z datumom 20. 3. 2009 UO ne obravnava zapisov in sklepov
tekmovalnih podkomisij, pač pa samo zapisnike tekmovalne komisije.
Kopije zapisnika prejmejo: -

člani podkomisije,
člani TK RZS,
komisarji lig LRP,
predstavnik RZS v skupščini OKS–ZŠZ,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.
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Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisa na sestanku TK: 9. 1. 2010.
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