
  

 
 
 

 

                                    

                                                                                

                                                                                                                                                      
                                                                        
                                               V SOBOTO, 08.06.2019 
                                                                          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 od 07:00 do 08:00 ure 
Žrebanje štartnih mest od 08:00 do 08:15 ure 
Odhod na tekmovalno traso in priprava na ribolov ob 08:15 do 09:30 ure 
Ribolov od 09:30 do 13:30 ure 
Tehtanje ulova od 13:30 do 14:00 ure 
Kosilo 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 05.06.2019.  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. 
 

 
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.  

 
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! 
 
 
Vodja tekmovalne komisije:            Predsednik RD Celje:  
Srečko Lah, l.r.         Štefan Zidanšek,l.r. 
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