Sestanek ob zaključku dvanajste sezone ribiške lige druženja je potekal 29.11.2014 v
prostorih ribiške hišice Pragersko.
Prisotni: Razboršek Miran, Vlašič Zlatko, Mernik Drago, Horvat Roman, Lobenwein Franc, Nahberger
Dani, Nahberger Sašo, Petek Boštjan, Kočar Anton, Zrnec Boris, Trantura Miran
DNEVNI RED:
1.) POROČILO VODJE LIGE
Vodja lige nam je za leto 2014 predstavil krajši opis vseh tekem in potek na videnje skozi vso leto.
Zaključili smo 12 sezono naše lige ki je bila kar dobra na vseh lokacijah. Pozitivno smo zaključili leto.
2.) FINANČNO POROČILO
Financiranje naših stroškov in odškodnin, ki je del naše lige ter nakup nagrad. Obširen opis tekem ter
stroškov, ki jih je vodja lige predstavil in nas seznanil kako smo poslovali skozi celo leto. Stanje na koncu je
pozitivno in ostala sredstva prenesemo v leto 2015!
3.) PROBLEMATIKA LIGE
»že v začetku te točke je vodja lige Miran Razboršek podal svoj odstop z namenom, da se še drugi člani
soočijo z zahtevnostjo vodenja. Predlagan je bil Miran Trantura, ki pa je z razgovori in potrditvi članov
sprejel vodenja.
»novi vodja lige je Miran Trantura njegov namestnik Miran Razboršek.
»žrebanje številk Boštjan Petek in Dejan Golež in krajši opis tekme.
»izračun rezultatov Franc Lobenwein, pri seštevanju točk je potrebno poslat vsem članom na e-pošto.
»tekmovalna komisija: Nahberger Sašo, Vlašič Zlatko, Horvat Roman pravila (Pravilnik o tekmovanju v
lovu rib z plovcem ŽRLD)
»postavitev štartnih številk se izvede po dogovoru na kraju samem tekmovalec, ki pozna ribnik in eden
pomočnik.
»podelili bomo 1ali 2 štek palice na zaključni tekmi odvisno od zbranih sredstev.
»zbor ribičev 7.00 uri start 8.30 uri razen dnevno nočni maraton.
»način točkovanja je po sistemu dveh sektorjev.
»od osem tekem je skupni seštevek sedmih tekem ena se ne šteje, razen dnevno nočnega maratona katera
gre v seštevek.
»dnevno nočnega maratona se lahko udeležijo vsi železničarji ter upokojenci.

»zalustnik se sme uporabljat od trneka 12 naprej.
»tekmovalec ne sme uporabljati pomoči drugih prisotnih med samo tekmo ker bo s strani tekmovalne
komisije sankcioniran.
»tehtanje opravijo prvi trije ter zapisnikar
»startnine tekmovalcev se spremeni na 10 € na tekmo razen prve tekme, dnevno nočnega maratona in
zaključne tekme. Po koncu tekme si hrano tekmovalec plača sam če želi jest.
»podelitev nagrad se opravi dnevno nočnem maratonu in ob zaključku.
»zbiranje nagrad bo potekalo kot vsako leto, zbiral jih bo Miran Razboršek. V primeru, da se zbiranje
nagrad zbira po starem, apeliramo, da temu sledite bolj resno, če pa ne, potem bo manj podeljenih nagrad.
»nadomestna lokacija v primeru planiranih tekem je ribnik Juršince.
»vsi tekmovalci naj dajo email naslove na katere jih lahko obveščamo o rezultatih ali spremembah!
»obveščanje sindikatov ter preko oglasnih desk in na spletni strani sindikata www.sindikat-svsz.si
»kotizacija sindikatov 120 € ostane za nakup ribolovnih dovolilnic, ki jih lahko koristijo njihovi člani ki
plačajo.
» skrbnik za ribiške karte RD Rače je Miran Razboršek tel. 040-304-825
»skrbnik za ribiške karte RD Ptuj je Dani Nahberger tel. 041-905-858

4.) RAZŠIRJEN PLAN TEKEM ZA LETO 2014
1.) Tekma 11.04.2015 FAROVEC ……………………….………….(Trantura)
2.) Tekma 25.04.2015 JURŠINCE ………………………………........(Razboršek)
3.) Tekma 16.05.2015 ROGOZNICA Ptuj…………………………..(Nahberger D.)
4.) Tekma 30.05.2015 TSN Jelence Pesnica………………………….(Razboršek)
5.) Tekma 13.06.2015 DNEVNO NOČNI MARATON RAČE……..(Petek)
6.) Tekma 27.06.2015 PRVENCI Ptuj ……………………………….(Razboršek)
7.) Tekma 29.08.2015 RADEČE Sava ………………………………..(Razboršek)
8.) Tekma 12.09.2015 PRAGERSKO FINALNA TEKMA …………(Trantura)

5.) RAZNO
Krmljenje in pravila so odvisna od tekme na določenem kraju na katerem se prireja tekma, ko se
dogovorimo ob potrditvi terminov.
Zapisal
Miran Trantura

Dober prijem!

