sestanek tekmovalne komisije RZS za lov rib s plovcem (TKP) dne 27. 3. 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
1. sestanka tekmovalne komisije RZS za lov rib s plovcem

v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek, 27. marca 2008 z začetkom ob 11. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije v
Ljubljani, Tržaška cesta 134.

Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Branko NOVAK ter člani Petar DIMITROVSKI, Alojz FAJDIGA, Božo
PERGER, Ludvik ŠTEVANČEC in Branko ZELIČ;
- drugi vabljeni: /.
Odsotni člani kom.: - opr.: /;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od šestih je prisotno šest članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Informacija o delu komisije v minulem mandatu in o zapisniku zadnjega sestanka komisije v njem.
2. Informacija o sestanku koordinacije TK RZS in pregled zapisnika.
3. Poročilo predsednika TK za LRP B. Novaka za leto 2007.
4. Predlog in oblikovanje sprememb zaradi novosti v tekmovalnem pravilniku FIPS-ed za Pravilnik o
tekmovanjih v lovu rib in za Pravila o tekmovanjih v lovu rib s plovcem.
5. Obravnava tekmovalnega koledarja za leto 2008 – določitev delegatov in glavnih sodnikov.
6. Oblikovanje seznama za vodje posameznih lig (komisarjev lig).
7. Program udeležb naših reprezentanc na SP in EP v LRP.
8. Informacija o tekmovanjih za Donavsko-jadranski pokal.
9. Informacija o poteku usposabljanj za sodnike na tekmah v LRP.
10. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Informacija o delu komisije v minulem mandatu in o zapisniku zadnjega sestanka komisije v njem.
Informacijo je podal predsednik B. Novak.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Komisija nima pripomb na informacijo o delu komisije v minulem mandatu.

1/6

sestanek tekmovalne komisije RZS za lov rib s plovcem (TKP) dne 27. 3. 2008

ad 2
Informacija o sestanku koordinacije TK RZS in pregled zapisnika.
Informacijo je podal predsednik B. Novak.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 2:

Komisija nima pripomb na informacijo o sestanku koordinacije TK RZS.

ad 3
Poročilo predsednika TK za LRP B. Novaka za leto 2007.
Poročilo je podal predsednik B. Novak.
Po krajši razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 3:

Komisija nima pripomb na poročilo predsednika o delu komisije v letu 2007.

ad 4
Predlog in oblikovanje sprememb zaradi novosti v tekmovalnem pravilniku FIPS-ed za Pravilnik o
tekmovanjih v lovu rib in za Pravila o tekmovanjih v lovu rib s plovcem.
Iztočnico za predlog sprememb je podal predsednik B. Novak. Poudaril je, da je sprememba nujna, ker
je svoj pravilnik spremenila FIPS-ed, poleg tega pa je v slovenskem prostoru prišlo do sprememb v
organizacijskem smislu. ZRD niso več ribiške pač pa navadne društvene organizacije, še večji problem
pa je v dejstvu, da novomeške ZRD v formalni obliki sploh ni več, verjetno pa bo tako tudi z gorenjsko
ZRD. Za nameček je iz ZRD Pomurja izstopila RD Radgona, ki ima vrhunske tekmovalce v LRP.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 4:

B. Novak vnese vse spremembe, ki jih uvaja novela pravilnika FIPS-ed v pravila RZS.

sklep 5:

Strokovna služba RZS pošlje dopolnjeni osnutek koordinatorju komisije za pravna vprašanja
Petru Solarju in ga prosi za verifikacijo s pravnega vidika. Priloži mu originalni pravilnik FIPSed.

sklep 6:

Po sprejemu novele Pravil o tekmovanjih v LRP komisija pripravi povzetek sprememb in z
njim seznani vse RD.

ad 5
Obravnava tekmovalnega koledarja za leto 2008 – določitev delegatov in glavnih sodnikov.
Tekmovalni koledar je komisija sprejela korespondenčno že pred sestankom koordinacije TK in je
objavljen skupaj s tekmami drugih tekem za državna prvenstva in mednarodna tekmovanja.

2/6

sestanek tekmovalne komisije RZS za lov rib s plovcem (TKP) dne 27. 3. 2008

Komisija je brez razprave sprejela
sklep 7:

Pripravi se seznam delegatov za državno A ligo in za državno ligo posameznikov. Delegate
za posamezno tekmo bo v dogovoru z izvajalko tekme določil predsednik TK za LRP. Enak
pristop velja za državno B ligo.

sklep 8:

Kandidati za delegate na tekmah A lige in državne lige posameznikov so: Jernej, st.
AMBROŽIČ, Alojz FAJDIGA, Zvonko FURMAN, Bojan JAVORNIK, Marjan KANCLER, Božo
PERGER, Ludvik ŠTEVANČEC in Branko ZELIČ.

Zaradi spremembe tekmovalnega pravilnika FIPS-ed in spremenjene razdelitve kategorij mladih
tekmovalcev (iz dveh na tri skupine oz. kategorije) ja komisija sprejela
sklep 9:

TK za LRP opravi izbirni tekmi starih med 18 in 22 let za uvrstitev v reprezentanco Slovenije
»U-22« (= pod 22 let). Tekmi izvede RD Slovenska Bistrica na trasi v Pragerskem v nedeljo,
25. 6. 2008. Obe tekmi bosta istega dne. Delegat bo Božo Perger. Šest prvouvrščenih
tekmovalcev se uvrsti v reprezentanco, ki bo sodelovala na SP v Belgiji.

ad 6
Oblikovanje seznama za vodje posameznih lig (komisarjev lig).
Brez razprave je komisija sprejela
sklep 10: Komisarji državnih prvenstev so:
—
—
—
—

člani – državna liga posameznikov (DPP): Marjan KANCLER (RD Ptuj),
člani – A liga: Marjan KANCLER (RD Ptuj),
člani – B liga: Egidij KNEZ (RD Radeče) in
članice: Branko DOBRIJEVIĆ (RD Pesnica).

sklep 11: Za druga državna prvenstva porabi RZS uradne rezultate, ki jih pošljejo vsakokratni delegati
po e- pošti neposredno na njen e- naslov. Rezultati morajo biti enotno oblikovani za
neposredno objavo na spletnih straneh RZS.

ad 7
Program udeležb naših reprezentanc na SP in EP v LRP.
Po krajši razpravi je komisija sprejela
sklep 12: Reprezentance se udeležijo naslednjih SP: za člane, za članice, za mlade U-18 in za mlade
U-22.
sklep 13: Reprezentance se udeležijo naslednjih EP: za člane.
sklep 14: Reprezentance se udeležijo tekem za DJP: za člane: RD Kostanjevica 1, RD Pesnica in RD
Majšperk, za mlade U-14 pa, če bo razpisana tudi ta kategorija.
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sklep 15: Finančna sredstva, ki pripadajo disciplini LRP oz. ustreznim reprezentancam, se
proporcionalno razdeli med vse reprezentance. Izjema so sredstva, ki jih zberejo člani
posamezne reprezentance z donacijami, ki jih zbirajo sami.
sklep 16: Višino registracijskih sredstev za reprezentanco U-22 se izračuna proporcionalno iz števila
tekmovalcev starosti med 18 in 22 let, ker tudi ti vplačujejo registracijske prispevke.

ad 8
Informacija o tekmovanjih za Donavsko-jadranski pokal.
Informacijo o tem tekmovanju je podal predsednik B. Novak.
V okviru te točke dnevnega reda ni bil sprejet noben sklep.

ad 9
Informacija o poteku usposabljanj za sodnike na tekmah v LRP.
Na podlagi sodelovanja s komisijo za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu je komisija razpisala
seminar za sodnike na tekmah v LRP. Program usposabljanja je verificirala komisija za usposabljanja v
sladkovodnem ribištvu, predavatelji pa so: Peter VALIČ, Marko KORAČIN in Branko NOVAK. Izpitno
komisijo pa sestavljajo: Srečko LIPOVNIK, Marko KORAČIN in Branko NOVAK.
Seminar je bil 16. februarja 2008 na Ptuju, izpit pa bo 12. aprila na Pragerskem. Istega dne je teoretični
in praktični del izpita. Potek izpita je sledeč:
— ob 7,30: zbor kandidatov; pojasnilo izpitne komisije o poteku izpita (sprejemanje prijav tekmovalcev,
izpolnjevanje obrazcev, žrebanje startnih mest, napotitev tekmovalcev na startna mesta, pravilnosti
priprav na tekmo, sojenje, tehtanje ujetih rib, izračun rezultatov, postopek pritoževanja z roki za
oddajo pritožb, sankcije za kršilce),
— ob 8. uri: ogled začetka tekme,
— ob 10. uri: teoretični del izpita,
— ob 13. uri: nadaljevanje ogleda tekme in ugotavljanja napak ali pomanjkljivosti,
— ob 15. uri: informiranje kandidatov o uspešnosti v teoretičnem delu izpitov, ustni zagovor
ugotovljenih spodrsljajev, zagovor praktičnega dela izpita ter vpis kandidatov z opravljenim izpitom v
seznam udeležencev izpitnega roka
Po razpravi sta člana komisije sprejela
sklep 17: Komisija pozdravlja pripravo programa seminarja in se zahvaljuje pripravljalcem za vloženi
trud in uspešno opravljen seminar.
sklep 18: Komisija predlaga, da se še v letu 2008 organizira še en izpitni rok, saj je treba zagotoviti
dovolj usposobljenih sodnikov, ker bo leta 2009 EP v LRP na Savi pri Radečah.

ad 10
Razno.
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 Nabor sprememb tekmovalnih pravil za LRP
Člani komisije so povzeli spremembe Pravil o tekmovanjih v lovu rib s plovcem kot sledi:
- Vsak tekmovalec mora imeti posodico za kontrolo vab, ki jih določa mednarodna organizacija FIPSed.
- Tekmovalcu sme pomagati samo uradni vodja ekipe ali vodja posameznika v njegovem prostoru in
to tako da ne moti ostalih tekmovalcev.
- Izvajalka (RD) mora zagotoviti razpoznavne znake za vodje ekip in vse ostale uradne osebe.
- Organizator (RZS) zagotovi tehtnice in mreže za tekmovanja državne A, B lige in DPP.
- RZS zagotovi formularje za evidenco vodenja ujetih rib na tekmovanju državnega nivoja in jih pošlje
vsem izvajalkam.
- Točkovni sistem za izbiro reprezentance za leto 2009 ostaja enak kot v letu 2008, s tem da po
sklepu TK LRP prva ekipa zastopa Slovenijo na Evropskem prvenstvu v Hotemežu pri Radečah,
druga ekipa pa se udeleži svetovnega prvenstva.
- Izvajalka tekme in delegat pred začetkom tekme določi komisijo za pregled hrane, ki jo sestavljajo
sektorski sodnik in eden od vodij ekip. Na DPP se imenuje komisija v sestavi: sektorski sodnik,
glavni sodnik in delegat.
- Traso v Kraščah se postavi tako, da se od iztoka v smeri desno lahko postavi samo sektor D, sektor
E pa se odredi na novo lokacijo.
- Postavitev trase v Hotemežu se izvede tako, da se tekmovalno mesto loči od gledalcev s
štirimeterskim pasom, merjenim od vode.
- Na trasah, kjer izvajalka ne bo ločila gledalcev od tekmovalcev, se tekme ne sme izvesti.
Opozorilo: Glede na nova pravila FIPS-ed, ki določajo da tekmovalec, ki ima na tekmi več hrane ali vab
kot določa pravilnik, komisija priporoča, da si izvajalka tekme posebej prebere pravila o tekmovanjih v
LRP, še posebej pa 29. člen, ki govori o kršitvi tega člena, o takojšnjem suspenzu tekmovalca.
sklep 19: Navedene novosti se že uporabljajo na tekmah v LRP za leto 2008 ne glede na objavo
popravljenih pravil.
sklep 20: Sekretar s spremembami seznani vse RD.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 18. uri.

Maribor, dne 08. 4. 2008
Zabeležil:
Branko NOVAK

Predsednik komisije:
Branko NOVAK, l.r.
(e- potrditev čistopisa: 16. 04. 2008)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani komisije,
- člani UO,
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- 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 zapisnika na seji UO: 31. 10. 2008.
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