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ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE
SEA SPORT FISHING FEDERATION OF SLOVENIA

c.Zore Perello Godinea 3, 6000 Koper

www.zsrm-slo.org E- mail: info@zsrm-slo.org

Številka: 30

TEKMOVALNA KOMISIJA Datum: 27.1.2020

Zapisnik 34. redne seje
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 24.1.2020 s pričetkom ob 16:30 uri

Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Franc Pustavrh, Milorad Škrokov,
Damjan Vrhovnik. Luka Maslo se je opravičil.

Sprejet dnevni red

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje TK
2. Potrditev XIII. korespondenčne seje
3. Razprava o reprezentanci U21 -trener
4. Potrditev tabele tekmovanj za leto 2020
5. Razprava o dodelitvi tekmovanj klubom.
6. Določitev datuma za oddajo klubskih tekem TK
7. Razprava in predlog donacij in kotizacij za DP
8. Poročilo predsednika o spremembi kategorizacije na OK
9. Razprava in predlog IO članske reprezentance za potrditev
10.Razprava o točkovanju predtekmovanja in izbirnega tekmovanja.
11.Razno

Ad. 1
Potrjen je zapisnik 33. redne seje

Ad. 2
Na tej seji se je TK odločila o imenovanju kapetanov za obe reprezentanci. Ker so
prispele samo dve prijavi se je TK odločila da jih preko korespodenčne seje tudi potrdi.
Za člansko Zdenk Grando in za U21 Darko Kranjc.
Za mesto trenerja ni bilo prijav!
Sklep Ad.2
Potrjen je zapisnik XIII. Korespondenčne seje.

Ad.3
Na podlagi prejšnje točke je TK razpravljala o U21, katera nujno potrebuje trenerja, saj
smatra, da sam kapetan Darko Kranjc ne bi mogel ustrezno pripraviti mladih
tekmovalcev. Predsednik Vinko Mojškerc se je sam ponudil, da bi bil trener za leto 2020.
Člani TK so se strinjali in dajejo predlog v potrditev I.O.
Sklep Ad.3
TK potrjuje Vinka Mojškerca za trenerja U21 za leto 2020 in ga daje v obravnavo I.O.

http://www.zsrm-slo.org
mailto:info@zsrm-slo.org


Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper Davčna številka: SI 88747735

Članica:
Member:

Ad.4
Predsednik še enkrat predstavi tabelo tekmovanj za leto 2020 v kateri so zavedeni tudi
zbor članov in sodniški zbor.
Sklep Ad.4
TK potrjuje tabelo tekmovanj za leto 2020.

Ad.5
Predsednik še enkrat predstavi dopis kluba ŠRD Aero Celje, čeprav je vse dopise
posredoval že pred sestankom članom TK. Prav tako je član Damjan Vrhovnik imel tudi
pripombo na njihovo prireditev za katero smatrajo, da je prišla prehitro.
Po razpravi se TK soglasno strinja, da ne bo spreminjala tabele prirediteljev.
TK klubu ŠRD Aero ne misli namenjati dodatnih sredstev kot so navajali. Dodaten
razlog za ta ukrep je ta, da so leta 2016 imeli celo dobiček pri organizaciji DP obala –
mladi navkljub spornim postavkam obračuna.
TK ve, da je klubom iz notranjosti težje prirejati tekmovanja a žal klubi, ki so na obali
tudi ne morejo vsega organizirati. Kolikor ve jim posamezniki zelo pomagajo pri raznih
stvareh. Tudi če si pogledamo tabelo prirediteljev se tam vidi kdo je kolikokrat
organiziral tekmo. Je tudi dosti klubov, ki pa nikakor ne sodelujejo na tekmovanjih in
ena idej je, da se tudi tem klubom dodeli tekmovanja. Konec koncev so v zvezi in
jemljejo člane v svoje klube.
Tabelo za leto 2021 bo dopolnila v roku enega meseca.
Sklep Ad.5
TK potrjuje tabelo prirediteljev za leto 2020

Ad.6
Kot vsako leto tudi letos poziva klube do svojih obveznosti, ki jih imajo do TK. Ena od
teh je, da klubi dostavijo TK koledar svojih klubskih tekem.
Sklep Ad.6
Datum za oddajo koledarja klubskih tekem je do 3.3.2020. Poslati na mail :
mojskercv@gmail.com

Ad.7
TK ugotavlja, da se kotizacije niso spreminjale že dolgo let. Med tem so se cene vabe,
kosil in ostalih stroškov občutno povečale. Glede na to, da zveza vedno težje pridobi
sredstva se je TK odločila, da zviša kotizacije in jih daje I.O. v obravnavo in potrditev.
Nove kotizacije naj bi veljale za leto 2020.
Sklep Ad.7
TK daje v obravnavo I.O naslednje postavke za spremembo kotizacij :
Tekmovalec – enodnevno tekmovanje – 27 EUR
Tekmovalec – dvodnevno tekmovanje – 40 EUR
Spremljevalec - 15 EUR

Ad.8
Predsednik seznani člane TK, da je prišlo na spletni strani e-šport do sprememb, ki še
niso zaključene. Zadnje podatke uvrstitvenih rezultatov je moral posredovati preko nove
tabele – excela. Rezultate bodo sami vnesli in javili glede kategorizacij.

Ad.9
Razprava potekala o nastopu članske reprezentance na bližnjem SP, ki bo maja v
Belgiji. Lov v Belgiji bo zelo težak, saj se lovi z težkim priborom, svinci nad 300 gr in v
močnih tokovih do 6 milj. Predsednik pove, da je malo presenečen nad nastopom
Danila Torej, ki se je uvrstil v reprezentanco kljub letom, ki jih ima.
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V bodoče bi morda morala TK razmišljati o starostni meji tekmovalcev, ki bi nastopali za
reprezentanco.
Ker rezultatu izbirnega tekmovanja ne moremo oporekati in dosedanji praksi napotitve
reprezentantov na SP se je TK odločila za potrditev reprezentance in jo daje I.O. v
potrditev. Za rezervo, če se bo napotila na SP bo TK dodatno razpravljala in jo določila
na podlagi izbirnega tekmovanja.
Sklep Ad.9
TK daje I.O. v potrditev člansko reprezentanco za leto 2020

1. Dejan Struna
2. Nik Kocjančič
3. Aljoša Tomšič
4. Milorad Škrokov
5. Danilo Torej

Razno :
V krajši razpravi smo se pogovarjali o številu tekmovalcev, ki naj bi prišli iz klubov na
predtekmovanje. Vsekakor bo TK delala na temu, da se zmanjša število tekmovalcev na
predtekmovanju. Predvsem zaradi samih stroškov.

1. Vsak klub naj bi poslal največ 4 tekmovalce ( do sedaj 6) na predtekmovanje
2. Število tekmovalcev po klubu določiti podobno kot za zbor članov.

Toliko v razmislek klubom.
Sklep razno
TK pričakuje odziv in sprejema pisne predloge na e-mail predsednik TK
mojskercv@gmail.com

Seja se je zaključila ob 17:50

Vinko MOJŠKERC
Predsednik

tekmovalne komisije


