Zapisnik s sestanka tekmovalne podkomisije RZS (TPO),
ki se je sestala dne 15. 12. 2012

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
2. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO
Sestanek je bil v soboto, 15. decembra 2012, z začetkom ob 9. uri v Ribiškem domu RD Voglajna,
3230 Štore.
Prisotni:
- podkomisija :

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člana: Zdravko KROŠELJ, Sidonija
KOLAR

Odsotni člani podkom.: - opr.:

Milan RODOŠEK

- drugi vabljeni: Sestanka se je udeležilo 10. predstavnikov RD
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija udeležencev v pripravljeni seznam
Pozdravni nagovor in cilji sestanka (A.KOLAR)
Pravila o tekmovanjih v LKO s poudarkom na spremembah (A.KOLAR)
Potek in kriteriji izbire izvajalk za tekme DP v LKO (A. KOLAR)
Razprava (vsi udeleženci)

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Predsednik podkomisije A. KOLAR se je v uvodu zahvalil tekmovalkam in tekmovalcem ter
predstavnikom RD za udeležbo na sestanku. Prisotne je seznanil s problematiko pri pošiljanju vabil s
strani strokovne službe RZS in povedal, da je udeležbo zaradi prepozno prejetih vabil opravičilo več
tekmovalcev in predstavnikov RD. Po verifikaciji prisotnih je bilo sprejeto stališče, da se tovrstni sestanki
sklicujejo tudi v prihodnje. Seznam prisotnih je v arhivu TPO TK RZS.
ad 2
Predsednik podkomisije je po uvodnih besedah seznanil prisotne s problematiko pridobivanja
tekmovalcev in o težavah pri kategorizaciji in o predlaganih spremembah Pravil o tekmovanjih v lovu
krapov z obtežilnikom RZS (LKO) v prihodnjih tekmovalnih obdobjih, ki so pripravljena s strani
podkomisije in so potrebna zaradi uskladitve s spremembami Pravilnika o lovu krapov z obtežilnikom
F.I.P.S.e.d.. Poznavanje pravil s strani tekmovalcev je nujno zaradi nemotene izvedbe ligaških
tekmovanj in zaradi udeležbe reprezentance na SP v prihodnje. Prisotni so sprejeli stališče:
-

da pred pričetkom prve tekme v nizu tekem za DP RZS v naslednji tekmovalni sezoni, glavni
sodnik seznani vodje ekip in tekmovalce z najpomembnejšimi členi iz Pravil LKO.
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ad 3
Predsednik podkomisije podrobno predstavi Pravila o lovu krapov z obtežilnikom (LKO) in predlagane
spremembe za naslednje tekmovalno obdobje. Po mnenju vseh udeležencev sestanka naj bi
predlagane spremembe pozitivno vplivale na povečanje števila sodelujočih ekip v prihodnjih
tekmovalnih sezonah, prav tako pa naj bi vplivale na večjo tekmovalnost in doseganje boljših rezultatov
na mednarodnih tekmovanjih, kot je SP. Skupno mnenje vse prisotnih je, da večina TK RD nameni
premalo pozornosti k pridobivanju kvalitetnih tekmovalcev za disciplino LKO, predvsem mladih. Bistvene
spremembe so predvsem pri sestavi tekmovalnih ekip in pri sestavi A reprezentance, kar naj bi imelo
pozitiven vpliv na vse tekmovalce. Sprejeta so bila stališča:
-

da predsedniki TK v RD pristopijo k pridobivanju tekmovalcev za sodelovanje v tekmovanjih za
naslov DP RZS

-

da RZS nameni več pozornosti kategorizaciji tekmovalcev v disciplini LKO in pridobivanju
finančnih sredstev, saj je z njimi pogojena kvalitetna izvedba DP RZS.

ad 4
Predsednik podkomisije, je zaradi odsotnosti člana podkomisije M. RODOŠKA seznanil prisotne o
poteku in izbiri izvajalk za izvedbo tekem za DP RZS. Pri tem je poudaril, da tekmovalne trase pri večini
izvajalk, ki sodelujejo na razpisu za izvedbo tekem DP RZS, še niso ustrezno urejene in je postavitev
tekmovalnih prostorov močno ovirana oziroma nemogoča. Težave se pojavljajo tudi pri ustreznem
tehniškem kadru, ki je potreben za izvedbo tekem. Predvsem je moteče nezadostno število
sodelujočega kadra, katerega so izvajalke dolžne zagotoviti v času trajanja tekme. Prisotni so sprejeli
stališče:
-

da naj podkomisija izbira med prijavljenimi RD izvajalkami, katerih tekmovalne trase čimbolj
ustrezajo pogojem za izvedbo tekem in ki nudijo ustrezen tehniški kader, oziroma so
pripravljene kriti vse nastale stroške podkomisiji RZS za LKO zaradi pomankanja slednjega.
ad 5

V razpravi med vsemi udeleženci, je bil izkazan interes, da naj se tovrstni sestanki nadaljujejo tudi v
prihodnje pred iztekom koledarskega leta oziroma takoj po končani tekmovalni sezoni.
Sestanek je bil končan ob 1200 z zahvalo vsem udeležencem.

Štore, 15. december 2012.
Zabeležil:
Zdravko KROŠELJ

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
E-potrditev:
A. KOLAR 26.12.2012

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapis na spletnih straneh zveze po verifikaciji predsedujočega temu sestanku.
TPO objavi razpis na spletnih straneh LKO po verifikaciji predsedujočega temu sestanku.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
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-

člani podkomisije,
udeleženci sestanka,
člani TK,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.

Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika TK RZS: ____________.
obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:
- člani podkomisije,
- drugi udeleženci sestanka,
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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