Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPIS
1. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Seja je potekala od 05. do 09. maja 2017 do 19.00 ure preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov in na
članskem delu spletne strani www.lko.si.
Prisotni:
- podkomisija:
- odsotni:

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člani: Aleksander POŠ, Boris GALEKOVIČ
in Milan RODOŠEK
/

Dnevni red:
1. Sprememba lokacije/vode za izvedbo 3. tekme DP RZS v LKO 2017

ad 1
Sprememba lokacije/vode za izvedbo 3. tekme DP RZS v LKO 2017
Predstavnik RD Pesnica-Lenart, Mitja Kmetec, obvesti podkomisijo za LKO o dogodku, ki ga organizira občina
Sveta trojica in bo potekal na Trojiškem jezeru v dneh, ko naj bi bila izvedena 3. tekma DP RZS v LKO 2017. RD
Pesnica-Lenart predlaga, da se izvedba tekme v lovu krapov z obtežilnikom izvede na tekmovalni trasi jezera
Radehova.

Podkomisija sprejme:
sklep 1: 3. tekma DP RZS v LKO 2017 se organizira in izvede na tekmovalni trasi jezera Radehova.
sklep 2: Predsednik podkomisije obvesti vodje ekip RD, ki tekmujejo v ligi LKO 2017, o sprejetem sklepu.
sklep 3: Podkomisija obvesti predsednika TK RZS in prosi za spremembo v tekmovalnem koledarju.

Sklepi so soglasno sprejeti.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev: Aleksander Poš, 09.05. 2017
e-potrditev: Boris GALEKOVIČ, 09.05. 2017
e-potrditev: Milan Rodošek, 09.05. 2017
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e-potrditev: Aleksander Kolar, 09.05.2017
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 UO RZS,
- člani TK RZS,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2017.
Obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:
- člani podkomisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.

2

