
SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 

Komisija za podvodni ribolov 
Celovška 25 
1000 Ljubljana 
 

ZAPISNIK SESTANKA 
Komisije za podvodni ribolov dne, 19.01.2011 ob 18:00 v prostorih SPZ. 

 
 

Prisotni:  
Podgoršek Robert,Franko Orel (društvo Kraška mornarica) 

 Krajnik Dušan (društvo RPD Piran) 
 Fink Aljoša (PLK Koper) 
 Cepak Tomaţ, Ernest Broţič (društvo Triton Portoroţ) 
 Daič Jure (društvo H20Team) 
 Demšar Kristijan  (društvo Ankaran) 
 Longo Jani (društvo Pozejdon Krško) 
 Valenčič Peter (vodja komisije za podvodni ribolov) 

Odsotni:  
 
Dnevni red:  

1.      Pregled poročila o delu komisije v letu 2010 

2.      Pregled finančnega stanja v letu 2010 

3.      Plan dela za leto 2011 

4.      Izbor selektorja 

5.      Razno – predlogi in pobude 
 

Ad1. 
Prisotni niso imeli pripomb na prebrano poročilo za leto 2010. 

 

Ad2. 
Sekcija ima po pregledu finančnega poročila 1712,76 EUR. Po predstavljenem planu se bodo sredstva 
porazdelila in izplačala sodelujočim tekmovalcem, ki so bili udeleţeni na zadnjem svetovnem prvenstvu. 
Omenili smo, da je potrebno denar zbirati za celotno ekipo in ne individualno kot so to nekateri počeli. 
Od tega je odvisno tudi nadaljni potek in udeleţevanje tekem v podvodnem ribolovu. 
Določen znesek bo namenjen nakupu pokalov za zaključni krog DP in sicer za prva tri mesta posamezno in 
prva tri mesta ekipno. Pokale bomo izbrali pri najugodnejšem ponudniku. 
   

Ad3.   
Plan dela za leto 2011 je bil soglasno sprejet. Določili smo termine za drţavna prvenstva v podvodnem 
ribolovu. Dve prvenstvi bosta potekali v slovenskem akvatoriju ter eno prvenstvo v hrvaškem morju (lošinjski 
arhipelag). 
 
 Razpored tekem 
  

Naziv Datum Lokacija 

I. krog dp v organizaciji DPL 
OBALA 

21.5.2011 slovenski akvatorij 

II. krog dp v organizaciji 
POZEJDON KRŠKO 

4.6.2011 lošinjski akvatorij (Nerezine) 

III. krog dp v organizaciji 
TRITON PORTOROŢ 

8.10.2011 slovenski akvatorij 

 

 

Ad4. 
Po osmih letih je Jani Longo izrazil ţeljo za odstop iz mesta selektorja reprezentance v podvodnem ribolovu 
ter ponudil svojo pomoč pri nadaljnem razvoju tega športa po svojih najboljših močeh.  
Soglasno smo izvolili novega selektorja, ki bo po novem Robert Podgoršek 
Dorekli smo, da mora selektor pripraviti plan dela za tekoče leto ter vizijo svojega dela. Enako velja za vodjo 
komisije, ki mora napisati vizijo za obdobje naslednjih pet let.  

Sklep 1: Robert Podgoršek sprejme mesto selektorja ter vse obveze, ki so pisane v pravilniku o delu 
selektorja reprezentance.  

Sklep 2:  Pomočnika selektorja je potrebno določiti do 1.5.2011. V primeru, da Silvester Vran sprejme delo 
pomočnika selektorja je avtomatsko določen.  



Sklep 3: Selektor je dolţan urediti točkovanje kandidatov za reprezentanco ter jih objaviti preko pomoči spz-
ja na spz-jevi spletni strani. 

 

Ad5. 
Obravnavali smo spremembe pravilnika tekmovanj v podvodnem ribolovu in soglasno sprejeli sledeče 
spremembe: 
 

Sklep 1: Organizator tekmovanja oz sodnik mora vodji komisije posredovati dokumentacijo o samem 
tekmovanju (zapisnik sodnika, trenutni razpored tekmovalcev oz. Rezultate tekmovanja) vodji komisije za 
podvodni ribolov. Vodja komisije podatke pregleda ter selektorju posreduje trenutne rezultate. 
 

Sklep 2: Vodja komisije je dolţan v roku 7 dni napisati poročilo o tekmovanju ter ga posredovati na SPZ in 
objaviti na spletni strani ali reviji Potapljač. 
 

Sklep 3: Selektor je dolţan v roku 7 dni posredovati trenutne rezultate tekmovanj in sicer posamezni 
razpored ter ekipni razpored. Selektor vodi točkovanje tekmovanj. 
 

Sklep 4: Vodja komisije ali selektor reprezentance se morata udeleţiti drţavnih prvenstev (verifikacija, 
tehtanje, podelitve) 
 

Sklep 5: Vodja komisije mora zagotoviti iz sredstev sekcije za podvodni ribolov dva kompleta pokalov za 
zaključni krog drţavnega prvenstva. 
 

Ad 6. 
Na samem sestanku smo ponovno preverili in sprejeli nekatere nove predloge za laţje in teţje kršitve, ki so 
opisane v pravilniku tekmovanj v podvodnem ribolovu.  
 

Sklep 1: Tekmovalca se brez opozorila diskvalificira v kolikor nima potapljaškega balona (brez opozoril) 
(laţja kršitev) 
 

Sklep 2: Diskvalificiranemu tekmovalcu se vzame uplenjena riba 
 

Sklep 3: Dovoljeno je uporabljati le dve potapljaški boji in sicer prva je lahko prosto postavljena boja za 
označitev pozicije. Druga boja mora biti privezana na podvodnega lovca.  
 

Sklep 4: Tekmovalci, ki bi z bojami označili teren in s tem zavajali druge podvodne lovce so kaznovani z laţjo 
kršitvijo 
 

Sklep 5: Zamujanje tekmovalca na pričetek tekmovanja je diskvalifikacija razen v primeru zamude več 
dekmovalcev zaradi višje sile. 
 

Sklep 6: Zdravniška spričevala brez omejitev veljajo 1.leto (V izjavo odgovornosti se doda člen, da 
tekmovalec poseduje veljavno zdravniško spirčevalo, v katerem je navedeno, da je sposoben za potapljanje) 
 

Sklep 7: Predaja ribe v plastičnih vrečkah ni dovoljena. V propozicijah mora biti navedeno, da v primeru 
uporabe pvc vrečk organizator ne prevzame ribe. 
 

Sklep 8: Ulov,kateri ne doseţe 2/3 dovoljene teţe se kaznuje s kazenskimi točkami. 
 

Sklep 9: Organizator lahko priskrbi dodatne čolne za sodnike, kateri lahko tekmovalca na samem 
tekmovanju tu pregledajo. V primeru anonimnih sodnikov se bodo sodniki identificirali na samem mestu. 
 

Sklep 10: Točkovanje ugroja se spremeni iz 1000 točk na 1500 točk.  
 

Ad 7. 
Obravnavali smo spremembo »kriterija rangiranja kandidatov za reprezentanco v podvodnem ribolovu« in  

sklepno sprejeli sledeče spremembe: 
 

Sklep 1: Vsa mednarodna tekmovanja točkujemo z enakimi točkami (ni več sprememb kot so bile do sedaj 
za »pokal mest« 

Sklep 2: Selektor lahko po svoji presoji dodeli dodatne točke tekmovalcu za katerega meni, da si to zasluţi 
 

 



 

Ad 8. 
Vsem prisotnim je bil prebran predlog za »protokol« in sicer 

1. Zamenjava tekmovalcev po odločitvi selektorja brez predhodne najave v primeru nespoštljivega ali 
nesramnega vedenja posameznika ali zaradi neupoštevanja dogovorov selektor-tekmovalec 

2. V času trajanja mednarodnih prvenstev se morajo reprezentanti držati protokolarnih pravil - med 
javnimi nastopi morajo nositi protokolarna oblačila, ki jih določi selektor ali njegov namestnik v 
kolikor so bila dobavljena 

3. Selektor je tista oseba ki v naprej opozori kako se vesti in v kakšni opravi bodo na določenem 
dogodku nastopili- kršitev tega dogovora se lahko tudi sankcijonira 

4. Vsak posamezni reprezentant lahko v prostem času nosi tudi svoja osebno sponzorsko  opremo  če 
ni s strani selektorja določeno drugače 

 
 
Sestanek smo zaključili ob 21:40. 
 
 
 
Zapisal: 
  
Peter Valenčič 
Vodja komisije za podvodni ribolov pri SPZ 

 


