
 

R A Z P I S  
 

tekmovanja v lovu rib z muho (LRM) za 

prehodni Pokal Savinje v LRM 2019 
Tekme bodo potekale na reki Savinji, na tekmovalni trasi za LRM od začetka kajakaške proge 
in do glavnega cestnega mosta za Laško. Tekmuje se v posamični konkurenci, skladu s 
Pravilnikom o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu RZS, Pravili o tekmovanjih v 
lovu rib z muho (LRM) RZS in prilagojenimi Pravili - navodili organizatorja RD Celje. Vsaka od 
treh (3) tekem bo potekala v dveh delih po 2h z 1h vmesno prekinitvijo oz. po časovnici tekme 
v nadaljevanju. 

1. tekma 28.04., 2. tekma 19.05. in 3. tekma 16.06.2019,  

Na tekmovanje in tekme v nizu se lahko prijavijo samo registrirani tekmovalci (registracija 
tekmovalca - beri v nadaljevanju), ki so člani RD Celje ali člani RD iz ZRD Celje. Prijave 
sprejemamo v uradnih urah na sedežu RD Celje ali na e-naslov: ribiska.druzina.celje@t-
1.si Strošek registracije tekmovalca za 2019 znaša 5,00 €. Startnina znaša 15,00 €/tekmo in 
se plača pred začetkom tekme na zboru tekmovalcev. 
 

Rok za prijavo, do zasedbe 50 mest po vrstnem redu prijav je do torka 09.04.2019. 

V prijavi potrebno navesti Ime in Priimek tekmovalca, št. čl. Izkaznice in matično Ribiško 
družino. Nepopolna ali prepozno oddana prijava brez zahtevanih podatkov se ne bo 
upoštevala in tekmovalec se tekmovanja ne bo mogel udeležiti. Prijava na dan tekmovanja 
ni možna. Na tekmovanju ulovljene bodo veljavne vse vrste rib, ki v času tekme ne bodo v 
varstveni dobi, najmanjša mera je 200 mm. V rezultat na tekmi bodo štele 3 najdaljše ribe. 
Omejitve glede max. št. ulovljenih rib na tekmi ne bo. Vsaka ujeta merska riba se bo točkovala 
s stotimi (100) točkami in vsak cm še z dodatnimi dvajsetimi (20) točkami. Ribe se merijo do 
mm natančno, izmerjena dolžina pa se zaokroži navzgor (n.pr. riba izmerjena 26,4 cm se vpiše 
kot 27cm). V rezultat tako šteje seštevek točk za ujete ribe in dolžin dovoljenih vpisanih rib. 
Seštevka točk ujetih rib prvega in drugega dela tekme da končni rezultat na tekmi. Dobljeni 
številčni rezultat se od najvišjega do najnižjega točkuje po sistemu negativnih točk in sicer: za 
osvojeno prvo (1.) mesto dobi tekmovalec 1 negativno točko, za osvojeno 2. mesto 2 negativni 
točki in za vsako naslednje mesto dodatno število negativnih točk. V primeru da dobimo pri 
izračunu dva, ki imata isto število negativnih točk, je višje uvrščeni tisti, ki ima več vpisanih rib, 
če pa je rezultat še vedno enak, je višje uvrščen tisti, ki ima na tekmi izmerjeno daljšo ribo. 
Tekmovalec, ki na tekmi ne bo ujel ribe prejme maksimalno število negativnih točk, ki je enako 
št. sodelujočih tekmovalcev na posamezni tekmi. Če se tekmovalec ne bo udeleži katere od 
razpisanih tekem, se mu bo kot rezultat vpisalo negativno število vseh na tekmi prijavljenih 
tekmovalcev + 1 neg. točka.  
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Tekmovalec z najmanj osvojenimi negativnimi točkami v nizu treh (3) tekem bo postal prvak 
v lovu rib z muho (LRM) za prehodni POKAL Savinje v LRM 2019. 

Medalje za uvrstitve na tekmah ter pokale in medalje za končno uvrstitev na tekmovanju 
zagotavlja RD Celje. Priložnostne in praktične nagrade bodo prispevali RD Celje, ZRD Celje 
in sponzorji tekmovanja.  

ČASOVNICA TEKME:  
06.30 do 07:00 zbor tekmovalcev v kajakaškem centru na Špici, prijava in vpis 

07:15 žrebanje lovnih sektorjev A, B 

07:30 pozdravni govor organizatorja tekmovanja in odhod na tekmovalno traso  

08:00 do 10:00 - 1. del tekme v izžrebanemu sektorju 
10:00 do 10:30 - pavza med 1. in 2. delom tekme  

10:30 odhod na tekmovalno traso 

11:00 do 13:00 - 2. del tekme v nasprotnem sektorju od izžrebanega 
13:00 - konec tekme  
13:30 - kosilo vseh udeležencev tekme (vključeno v startnino), kajakaški center na Špici 

14:30 - razglasitev rezultatov tekme s podelitvijo medalj in po zadnji 3. tekmi še 

            podelitev medalj ter pokalov za osvojeno končno uvrstitev od 1. do 3. mesta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registracija tekmovalca 
V skladu s sklepom UO RZS in dopisom RZS št.: 2019/21-M z dne 15.02.2019 morajo biti 
vsi tekmovalci, ne glede na vrsto ali rang tekmovanj, registrirani na način, kot to predvideva 
tretji člen Pravilnika RZS o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu. Rok za registracijo 
tekmovalcev na naravni tekem ribiških družin (RD) vseh disciplin in kategorij je najkasneje do 
31.03.2019.  Prijave tekmovalcev - članov RD Celje sprejemamo v uradnih urah na sedežu 
RD Celje ali na e-naslov: ribiska.druzina.celje@t-1.si Strošek registracije znaša 5,00 € in ga 
plača tekmovalec. Prav tako tekmovalci plačajo startnine za tekme v organizaciji RD Celje in 
to v višini in v roku navedenem v razpisu tekme. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na tekmah v organizaciji RD Celje tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 

 

Predsednik TK RD Celje      gl. sodnik tekmovanja  Predsednik RD Celje  
 
Srečko LAH, l.r      Renato Fijavž, l.r.             Štefan ZIDANŠEK, l.r. 
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