Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

telefon:
telefaks:
e- naslov:

01 256 12 94
01 256 12 95
info.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPIS
1. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Seja je potekala od 5. do 14. novembra 2018 do 20.00 ure preko elektronske pošte in telefonskih
pogovorov.
Prisotni:
- podkomisija:

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člana: Aleksander POŠ, Milan
RODOŠEK
- drugi vabljeni: Sidonija KOLAR (vodja reprezentanc LKO)
- obveščeni:
Bojan JAVORNIK (predsednik TK RZS)

SKLEPČNOST: Sodelovali so trije člani podkomisije. Seja je sklepčna.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov,
2. Poročilo o DP RZS v LKO 2018,
3. Poročilo o SP 2018,
4. Poročilo o DJP 2018,
5. Priprave na tekmovalno sezono 2019,
6. Razno.

ad 1
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov

Po pregledu zapisnika prejšnjega sestanka podkomisija ugotovi, da so vsi sklepi realizirani.
sklep 1: člani podkomisije so seznanjeni z realizacijo sklepov.
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2. Poročilo o DP RZS v LKO 2018.

Izvedene so bile štiri (4) tekme po terminskem planu na registriranih tekmovalnih trasah treh (3) ribiških
družin, ki so bile izbrane kot izvajalke. Tekmovalne trase so bile pripravljene in urejene v skladu s Pravili
RZS o tekmovanjih v LKO. Na vseh štirih tekmah je bilo zadostno število tehtalcev in potrebnega
tehničnega osebja.
Na državnem prvenstvu 2018 je tekmovalo vsega pet (5) ekip. Glede na število v preteklih letih
registriranih tekmovalcev je to občutno premalo.
Tekmovalci so upoštevali Pravila RZS za LKO, kršitev ni bilo.
Poročilo o izvedbi tekem DP 2018 je priloga temu zapisu.
Po razpravi podkomisija sprejme:
sklep 2: podkomisija ocenjuje organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO 2018 kot uspešno.
ad 3
3. Poročilo o SP 2018.

Vodja reprezentance S. Kolar predloži pisno poročilo o pripravah in udeležbi reprezentance RZS za
LKO 2018 na SP v Srbiji. Podkomisijo obvesti o poteku priprav in sodelovanju reprezentance na SP
2018. Letošnja reprezentanca je bila uvrčena na 7. mesto med 27. sodelujočimi reprezentancami.
Uvrstitev ocenjuje kot odlično. Tekmovalca RD Bled Branislav Orlić in Jasmin Šepić sta bila med 81.
pari uvrščena na 4. mesto, kar je vrhunski rezultat. Medsebojni odnosi med reprezentanti so bili na
prijateljskem nivoju, reprezentanca je delovala enotno in v odličnem tekmovalnem duhu.
Uradnega treninga Ribiška zveza Srbije ni organizirala zaradi zasedenosti Savskega jezera. Vodja
reprezentance in trener sta si ogledala tekmovalno traso skupaj s članoma reprezentance,
tekmovalcema RD Bled. Treningov na prizorišču svetovnega prvenstva se je dvakrat (2 krat) udeležila
ekipa RD Kočevje, samoplačniško. Ostali tekmovalci se treningov na Savskem jezeru niso udeležili,
trenirali so na domačih vodah. Tekmovalci RD Kočevje so delili izkušnje z ostalimi reprezentanti.
Za reprezentanco je bil organiziran zaključek skladno s Poslovnikom reprezentanc RZS.
Poročilo vodje reprezentance je priloga temu zapisu.
Člani podkomisije so sprejeli:
sklep 3: podkomisija ocenjuje uvrstitev reprezentance RZS za LKO 2018 na SP v Srbiji, kot zelo dobro.
sklep 4: podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentance za vložen trud pri vodenju reprezentantov na
letošnjem SP.
sklep 5: podkomisija čestita tekmovalcema RD Bled za odlično uvrstitev.
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4. Poročilo o DJP 2018
Klubsko tekmovanje DJP 2018 je organizirala RZS. Izvedba tekmovanja je bila zaupana RD Bistrica iz
Ilirske Bistrice. Pokalna tekma je bila izvedena na akumulaciji Mola, trajala je neprekinjeno
oseminštirideset (48) ur. Tekmovanja so se udeležile tri (3) slovenske ekipe. Aleksander Poš, Dejan
Mlakar in Željko Pušnik, člani RD Pesnica-Lenart. Ribiško družino Kočevje sta zastopala njihova člana
Igor Petković in Klemen Planinc. Ribiško družino Bled sta zastopala tekmovalca Frane Rahne in Igor
Podgoršek. Frane Rahne se zaradi neodložljivih obveznosti tekmovanja ni udeležil, za ekipo RD Bled je
po predlogu predsednika podkomisije za LKO tekmoval Željko Pušnik, član RD Pesnica-Lenart.
Vse tri (3) slovenske ekipe so dosegle dobre rezultate. Ekipa RD Kočevje se je uvrstila na odlično
drugo (2) mesto, ekipa RD Pesnica-Lenart pa na tretje (3) mesto. Ekipa RD Bled je bila uvrščena na
deveto (9) mesto. Stroške udeležbe na tem tekmovanju (vabe, oprema, pribor) so krili tekmovalci sami.
RZS je poravnala štartnini za dve (2) ekipi, podkomisija za LKO je poravnala štartnino za eno (1)
slovensko ekipo. Podrobne informacije o poteku tekmovanja in rezultati so objavljeni na spletni strani
RD Bistrica in na spletni strani RZS.
Podkomisija sprejme:
sklep 6: podkomisija ocenjuje uvrstitev ekip, kot dobro.
sklep 7: podkomisija čestita vsem ekipam za doseženi rezultat na DJP 2018.
sklep 8: podkomisija se zahvaljuje RD Bistrica za izvedbo tekmovanja na visokem nivoju.
ad 5
5. Priprave na tekmovalno sezono 2019.

Prioriteta je organizacija državnega prvenstva RZS v LKO 2019. Organizacija DP v LKO 2019 bo
mogoča le v primeru, da bo prijavljenih zadostno število tekmovalcev/ekip. Podkomisija razpravlja o
možnosti registracije tekmovalcev samoplačniško. Podkomisija razpravlja o višini nadomestila za
tekmovalne trase in prijavnini za sodelujoče ekipe. Podkomisija predlaga termine za izvedbo tekem DP
v LKO 2019.
Predsednik predlaga, da se pokalnega tekmovanja DJP udeležijo tri (3) prvo uvrščene ekipe na DP RZS
2019.
Svetovno prvenstvo v LKO 2019 bo organizirano v sklopu 4. svetovnih ribiških iger v začetku februarja
2019 v Južno afriški republiki (JAR). Vodja reprezentanc predlaga, da se ribiških iger udeleži
reprezentanca LKO 2018 samoplačniško.
Po razpravi je podkomisija sprejela:
sklep 9: podkomisija potrjuje termine za izvedbo tekem DP RZS v LKO 2019:
1. tekma: 12. do 14. april 2019
2. tekma: 26. do 28. april 2019
3. tekma: 17. do 19. maj 2019
4. tekma: 31. maj do 02. junij 2019
sklep 10: podkomisija naproša TK RZS in UO RZS, da prouči možnost registracije tekmovalcev, ki jim
ribiške družine ne omogočijo sodelovanja v ligi LKO.
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sklep 11: tekmovanja DJP se udeležijo ekipe RD uvrščene na prva tri (3) mesta na DP RZS v LKO
2019.
sklep 12: podkomisija potrjuje udeležbo reprezentance LKO 2018 na svetovnem prvenstvu 2019 v
JAR.
sklep 13: reprezentanca se udeleži svetovnega prvenstva v JAR samoplačniško.
sklep 14: pogoj za udeležbo reprezentance na SP 2019 so pravočasne registracije reprezentantov.
ad 6
6. Razno.
 V tej točki dnevnega reda ni bilo razprave.
Vsi sklepi so bili sprejeti. Korespondenčna seja je bila končana ob 20.00 uri.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev 15.11.2018: Aleksander KOLAR,
e-potrditev 15.11.2018: Milan RODOŠEK,
e-potrditev 15.11.2018: Aleksander POŠ.

OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisnika na spletnih straneh zveze po verifikaciji
prededujočega na tem sestanku.
TPO objavi zapisnik 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: ____________.
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.
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