Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPIS
7. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Seja je potekala od 24. do 28. junija 2016 do 15.00 ure preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov in na
članskem delu spletne strani www.lko.si.
Prisotni:
- podkomisija:

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člana: Aleksander POŠ, Milan RODOŠEK

- odsotni:

Boris GALEKOVIĆ

Dnevni red:
1. Obravnava pritožbe na sodniško odločitev na 4. tekmi DP RZS v LKO 2016
ad 1
Obravnava pritožbe na sodniško odločitev na 4. tekmi DP RZS v LKO 2016
Člani podkomisije obravnavajo pritožbo vodje ekipe RD Celje 2 Slavka Cudermana (priloga 1), glede sodniške
odločitve na 4. tekmi DP RZS v LKO 2016, ki je potekala v dneh od 17. do 19. junija 2016, na Šmartinskem
jezeru. Izvajalka tekme ribiška družina Celje, organizator Ribiška zveza Slovenije, podkomisija za lov krapov z
obtežilnikom. Glavni sodnik Sandi Sever, RD Celje, delegat Aleksander Kolar, RD Voglajna.
Podkomisija se seznani z vsebino pritožbe Slavka Cudermana, RD Celje 2 (priloga 2), plačilom takse v višini
200,00 € na račun RZS, izjavo glavnega sodnika, izjavo tekmovalcev RD Renče (priloga 3).
Ugotovitve:
Člani podkomisije na osnovi določil Pravilnika RZS o SŠR ugotovijo, da sta tekmovalca RD Celje 2, Slavko
Cuderman in Živan Jovanović ravnala z ulovljeno ribo skladno s Pravili RZS o LKO in Etičnim kodeksom
tekmovalcev v športnem ribolovu. Utrujanje ribe je potekalo korektno, ulovljena riba je bila dana v mrežo čuvarico
na predpisani način, tekmovalca sta obvestila sodnika o slabem stanju ribe takoj in na primeren način in sta
spremljala stanje ribe v mreži čuvarici ves čas do prihoda ekipe tehtalcev in glavnega sodnika. Z ulovljeno ribo
sta tekmovalca postopala na korekten in human način. Ulovljena riba pri tehtanju ni imela vidnih poškodb.
Tekmovalca sta prenehala z ribolovom takoj po izreku kazni s strani glavnega sodnika, odstranila sta vso opremo
in pribor in zapustila tekmovalni prostor.
Tehtanje ulovljene ribe se izvede samo v primeru, če je riba živa in v dobri kondiciji in ni omamljena ali
poškodovana. V nasprotnem se tekmovalec in ekipa kaznuje z diskvalifikacijo. Odčitano težo ribe s podpisom
potrdita sodnik in tekmovalec. Pri tehtanju ulova tekmovalni ekipi izvajalca tekme, mora biti prisoten vodja ali član
sosednje ekipe.
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Podkomisija sprejme:
sklep 1: Pritožbi Slavka Cudermana se ugodi.
sklep 2: Slavko Cuderman je opravičen do vračila takse v višini 200,00 €.
sklep 3: Računovodstvo RZS vrne vplačano takso na račun vplačnika.
Ekipa RD Celje 2, je bila po ugotovitvah podkomisije, oškodovana za rezultat in uvrstitev na 4. tekmi DP RZS v
LKO 2016 in pri skupni uvrstitvi na DP RZS v LKO 2016. Posledično so bile oškodovane tudi ostale ekipe, ki so
tekmovale za naslov državnega prvaka RZS v LKO 2016.
Podkomisija sprejme:
sklep 4: Glavni sodnik S. Sever ni ravnal v skladu s Pravili RZS za LKO.
sklep 5: Podkomisija predlaga TK RZS, da se ekipi RD Celje 2 prizna ulov vseh rib vpisanih v tehtalni list,
rezultat se upošteva pri uvrstitvi na 4. tekmi DP RZS v LKO 2016 in pri skupni na DP RZS v LKO 2016.
sklep 6: TK RZS odloči o sankcijah zoper glavnega sodnika.
Sklepi so soglasno sprejeti.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev: Aleksander Poš, 28.06. 2016
e-potrditev: Milan Rodošek, 28.06. 2016
e-potrditev: Aleksander Kolar, 28.06.2016

Priloge:
1x pritožba Slavko Cuderman
1x izjava Sandi Sever
1x izjava Dražen Jurković
1x tehtalni list
OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisa na spletnih straneh zveze po verifikaciji
prededujočega na tem sestanku.
TPO objavi zapis na spletnih straneh podkomisije po verifikaciji predsedujočega na tem sestanku.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani podkomisije LKO,
- člani UO,
- člani TK,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2016.
Obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:
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-

člani podkomisije,
morebitni drugi udeleženci sestanka,
Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
člani UO,
člani NO RZS,
vse RD.
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