INFORMATOR

RIBIŠKE DRUŽINE CELJE

Maj 2018
leto 2018 , š tevi lka 2

VABILO NA RIBIŠKEGA CARJA 2018
Ribiška družina Celje vabi vse svoje člane, da se udeležijo tradicionalne prireditve
Ribiški car 2018.

Prireditev bo v SOBOTO, 16. JUNIJA 2018 na Šmartinskem
jezeru – polotok Brezova.
Prireditev bo potekala po naslednjem programu:
- zbor, vpis in žrebanje bo ob 7.00 uri
- ribolov med 8.00 ter 12.00 uro
- izračun rezultatov in malica od 12.00 - 13.00 ure
- ob 13.00 družbeno srečanje in kronanje carja, podelitev
priznanj
Tekmovanja, ki je brezplačno, se lahko udeleži vsak član RD Celje. Lovi se na eno
palico in eno vabo.
UO RD CELJE

Vse člane prosimo, da
prispevajo dobitke za
srečelov na prireditvi
Ribiški car.
Dobitke lahko
prinesete v pisarno
RD Celje do četrtka,
14.junija 2018

RIBIŠKA DRUŽINA CELJE VABI NA
6. MEMORIAL FRANCA VITANCA

BESEDA PREDSEDNIKA RD CELJE

Spoštovane članice in člani,
lepo vas pozdravljam in s tem Informatorjem vas vabim na dve
prireditvi, ki se bosta odvijali v mesecu juniju 2018.To sta 6.memorial
Franca Vitanca in na tradicionalno udeležbo CAR 2018. Želim, da se v
čim večjem številu udeležite teh srečanj, saj so prav takšna srečanja namenjena
medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi mnenj, predlogov in seveda kot prvo druženju. Na
Carju smo pripravili tradicionalni golaž, ki ga bo kuhal naš dolgoletni kuhar Ivi v spremstvu
žena naših ribičev.
Ponosen sem na vse kar smo dobrega naredili v naši družini, še posebej na svoje sodelavce s
katerimi smo si družno nalagali in izpolnjevali številne zastavljene naloge. S takšnim delom
bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj še nas čaka veliko dela. Končali smo dve večji
investiciji, to je trasa LKO in zaščita nabrežine na Brezovi pri čemer smo dobili lepo traso za
lov rib s plovčkom, v primeru prezasedenosti LKO trase pa je tudi možen lov z obtežilnikom
na tej trasi.
Končali smo s planiranjem RGN-ja in smatramo, da smo zajeli vse vodotoke in jim določili
primerno upravljanje.
Seveda pa bi želeli tvorno sodelovati z vsemi deležniki na Šmartinskem jezeru in s tem
narediti naš biser še privlačnejši tako za turistični ribolov kot tudi za rekreacijo. V ta namen
tečejo pospešeni pogovori z Mestno občino Celje, v ospredje pogovorov pa dajemo željo po
čimprejšnji izgradnji kanalizacijskega sistem, da bi lahko nadaljevali z dogradnjo ribiškega
doma.
To so želje za v bodoče, za ribiče pa bi želel čim več razumevanja in medsebojne strpnosti.

Pa dober prijem!

V SOBOTO, 09.06.2018
s pričetkom ob 7.00 uri
na Šmartinskem jezeru – polotok BREZOVA
Leto je naokoli in ker želimo ohraniti ime dolgoletnega predsednika in častnega predsednika Franca Vitanca v živem spominu,
prirejamo tekmovanje v lovu rib s plovcem v njegovo čast.
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu in pravili o tekmovanjih o
lovu rib s plovcem.

URNIK TEKMOVANJA
Prijava, zajtrk
Žrebanje štartnih mest
Odhod na tekmovalno traso in priprava na ribolov
Ribolov
Tehtanje ulova
Kosilo

od 07:00 do 08:00 ure
od 08:00 do 08:15 ure
ob 08:15 do 09:30 ure
od 09:30 do 13:30 ure
od 13:30 do 14:00 ure
od 14:30 do 15:00 ure

Razglasitev rezultatov s poudarkom spomina na Franca Vitanca

od 15:00 ure dalje

Tekmuje se posamezno. Prvi trije prejmejo pokale , posamezniki po sektorjih prejmejo medalje, najboljši posameznik pa prejme prehodni
pokal. Prvih 10 tekmovalcev pa prejmejo tudi lepe praktične nagrade.
Rok za prijavo je 05.06.2018. Prosimo, da se do navedenega roka prijavite pisno na naslov: RIBIŠKA DRUŽINA CELJE, Čopova 19, 3000
CELJE, na e‐mail: ribiska.druzina.celje@t‐1.si. oz. na GSM 041 570 175 Srečko Lah.
Štartnina znaša 12 ,00 EUR po tekmovalcu . Prispevek nakažite na transakcijski račun: SI56610000016189259 Delavska hranilnica ali se
poravna ob prijavi na dan tekmovanja.

In kako pridete do ribiškega doma na polotoku Brezova?
Če greste iz smeri Maribora morate v Vojniku za pokopališčem zaviti na desno (če pa iz smeri Celja pa pred pokopališčem na levo) po asfaltni
cesti. Po približno 1,5 km zavijete levo (opozorilni napis RIBIŠKI DOM), po asfaltu vse do parkirnega prostora. Vse ostale informacije dobite
pri Srečko Lah na GSM 041 570 175! TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST!

OPRAVLJANJE DELOVNIH UR V LETU 2018
Vsem članom sporočamo, da lahko neopravljene delovne ure za leto 2018 opravijo vsako soboto na
gojitvenih ribnikih Goričica z predhodnim klicem gospodarja (Dominik Zlodej 031-311-709) ali na
Šmartinskem jezeru z predhodnim klicem predsednika komisije za varstvo voda in okolja (Mitja Trnovšek
051-650-124 ). Še enkrat opozarjamo, da v letu 2019 se ure za nazaj ne bodo delale in jih bo potrebno
kupiti. Vsaka neopravljena ura bo 15,00 EUR, zato vas še enkrat pozivamo, da obvezne ure opravite v letu
2018.

Vodja tekmovalne komisije:
Srečko Lah, l.r.

Predsednik RD Celje:
Štefan Zidanšek,l.r.

