
                      

 

 

    PLK- RIBIŠKA SEKCIJA        

                  PRAVILNIK O KLUBSKIH TEKMOVANJIH  

za sezono  2018 

 
PREDSEDNIK SEKCIJE ZA LETO 2018 :   ZDENKO GRANDO  

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR IN DISCIPLINSKO KOMISIJO- sestavljajo najmanj trije (3) člani sekcije. 

Imenuje se enkrat letno. Za sezono 2018 so to : Bojan Furlan, Zdenko Grando in Edi Bizjak 

 

1.) TEKMOVALEC V ŠPORTNEM RIBOLOVU NA MORJU- lahko postane vsak, ki ima pridobljeno 

dovoljenje in plačano članarino pri ZŠRM in plačano članarino v klubu  za tekoče leto.  

       

2.) PRIJAVA ZA UDELEŽBO NA TEKMI  IN TRAJANJE TEKMOVANJA: 

      Na tekmo, ki po navadi poteka v soboto ali nedeljo, se je potrebno prijaviti ORGANIZACIJSKEMU 

ODBORU najkasneje na sestanku sekcije ali po telefonu v četrtek, pred datumom tekmovanja (to je zato, da se 

lahko določi barkajole in se pripravi vse potrebno za tekmo ). Po četrtku prijava na tekmo ni več mogoča, razen 

v primeru, da je upravičena in jo odobri ORGANIZACIJSKI ODBOR.  

      V enem tekmovalnem dnevu, z optimalnimi pogoji tekma traja pet (5) ur. V primeru slabih vremenskih 

pogojev, pa se lahko skrajša. Tekmovanje je veljavno, če je trajalo najmanj polovico predpisanega lovnega časa. 

Pravico do zamika tekmovanja ali prekinitve ima samo organizacijski odbor. 

          

      TEKMOVANJA: Prioriteto za nastope na občinskih, regionalnih, državnih in mednarodnih tekmah imajo 

tekmovalci glede na: rezultate, trenutno formo, aktivnost v klubu, oziroma jih določi organizacijski odbor. 

Organizacijski odbor določi tudi število in datume klubskih tekmovanj v tekočem letu in sicer: “S PALICO IZ 

ČOLNA najmanj 2 tekmi, največ pa štiri in eno rezervno, ki se lahko šteje za naslednje leto. Če se organizira več 

kot 2 tekmi, se za končni rezultat upoštevata dve (2) najboljši. Z ROKO IZ ČOLNA dve (2) tekmi,              Z 

OBALE pa eno (1) tekmo.” 

     O prestavitvi datuma tekem zaradi vremenskih ali drugih okoliščin odloča najmanj polovica aktivnih članov. 

Če je število teh neparno, pa eden več kot polovica.  

     Odbor skrbi za rezultate in nekatere  (klubske tekme), dostavi na ZŠRM v zato določenih rokih. Za 

kvalifikacije in državno prvenstvo imajo prioriteto tekmovalci, ki so bili boljši na klubskih tekmovanjih v 

tekočem letu. Za pokalna tekmovanja pa tisti, ki so v preteklem letu na določenem tekmovanju dosegli uvrstitev 

do tretjega mesta. Če to ni bilo doseženo, pride v poštev dogovor med vsemi tekmovalci, oziroma  udeležence 

določi vodja sekcije. Pravico udeležbe na medklubski tekmi imajo člani, ki so se uvrstili med prvih šest v tekočem 

letu. V kolikor je ekipa zasedla prvo mesto ima pravico braniti naslov v naslednjem letu.   

Od skupščine leta 2005 na klubskih tekmovanjih v ribolovu iz zasidranega čolna lahko sodelujejo tudi 

mlajši mladinci od izpolnjenega 14. leta naprej. Po čolnih se razvrstijo z žrebanjem kot vsi ostali člani s 

tem, da do 18. leta ne vodijo čolnov. Odgovornost za izpeljavo in varnost na klubskih tekmah nosijo člani 

sekcije.   
 

KLUBSKA TEKMOVANJA V LETU 2018: 

 

- S palico iz zasidranega čolna: 29 april, 24. junij, 23. september, 28. oktober. 

- Z roko iz zasidranega čolna: 1. julij 

- Iz skalnate ali zidane obale: 12. maj ( sobota ) 
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3.) TOČKOVANJE: 

        - Stehtani ulov se izraža v gramih. Vsak gram ima vrednost ene težinske točke. 

        - Točkuje se ves ulov ( razen mehkužcev in rakov ) z naslednjimi omejitvami : 

            - posamezni primerki težji od 1000 gramov se točkujejo s 1000 točkami ne glede na dejansko težo. 

            - primerke krajše od petnajst (15) cm in ribji zarod  se ne točkuje, kot tudi ne naslednja  (plava) riba: 

              lokarda ali plavica, skuša, šnjur,  sardela velika ali čepa in igla. Pa tudi ne UGOR. 

         - V primeru, da imata dva tekmovalca enak rezultat, je boljši tisti, ki ima manjše število rib. V primeru   

               istega števila, pa tisti, ki ima težjo ribo                                       

         - Člani sekcije, ki se tekmovanja ne udeležijo, prejmejo maksimalno število negativnih točk. 

                                                                                 

4.) PRIBOR ZA LOV: 

         Lovi se z eno palico in navezo z največ tremi trnki. Odprtina trnka se upošteva, kot je določeno v pravilniku 

ZŠRM. Kot pomožna sredstva se lahko koristi podmetalka ali kljuka. 

 

5.) PLOVILA IN ŽREB: 

         Na enem čolnu sta lahko najmanj dva (2) tekmovalca. Če je število tekmovalcev neparno, se določi lastnika 

čolna, ki je bil v predhodni sezoni ali na predhodnem tekmovanju najslabše uvrščen in tekmuje v čolnu sam. 

Tekmovalci brez plovil izžrebajo vsak svojega barkajola. Začetna pozicija ribolova v čolnu se žreba, nato pa 

se vršijo menjave pozicije na 1 uro in 15 minut ( brez odmora ). 

 

6.) VABA: 

          Koristi se lahko samo sardela, kalamar in pedoč, razen če vnaprej drugače ne odloči organizacijski odbor. 

Tekmovalci si sami priskrbijo vabo. 

 

7.) DISCIPLINSKI UKREPI: 

         - če tekmovalec opravlja krmljenje ( brumanje ). 

         - če tekmovalec ne lovi na dnu. 

         - če čoln ni zasidran (ne sme biti vezan na boje, svetilnik i.t.d. ) 

         - če tekmovalec preda od skupne teže več kot 10 % neveljavne ribe.  

          - SONAR JE DOVOLJEN !       

      Pritožbe sprejema disciplinska komisija neposredno po tekmi, oz. tehtanju. 

 

8.) ŠTART, PODROČJE IN POZICIJA LOVA: 

         - Štartno pozicijo, področje in pozicijo lova določi organizacijski odbor. 

         - Pozicijo tekmovanja organizacijski odbor označi z eno dobro vidno bojo. Tekmovalci oz. čolni so v teku 

tekmovanja od boje lahko oddaljeni največ 200 metrov v katerokoli smer. Čolne se ne sme sidrati bliže od 20 

metrov čolnu, ki je že sidran oz. spusti sidro pred njim. 

 

9.) Za organizacijo tekmovanj, pa tudi drugih prireditev so dolžni pomagati vsi člani sekcije. 

 

10.) Vsa neopisana pravila, se nahajajo v pravilniku zveze za športni ribolov na morju Slovenije  in se po njem 

ravnamo. 

 

11.) ČLAN SEKCIJE , KI  PO DVEH NAJBOLJŠIH UVRSTITVAH VSEH TEKEM OSVOJI PRVO 

MESTO, POSTANE PRVAK KLUBA IN MU PRIPADA POKAL . PRVE 3 TEKME SE IZPELJE Z 

UDELEŽBO TUDI MLAJŠIH ČLANOV. ZADNJA, 4. TEKMA PA SE IZPELJE SAMO Z 

UDELEŽBO ČLANOV. POGOJ ZA UDELEŽBO PA JE, UDELEŽBA ČLANA NA VSAJ ENI OD 

PREDHODNIH TEKEM. ZMAGOVALEC TE TEKME PREJME LETNO RIBOLOVNO KARTO ZA 

NASLEDNJO SEZONO. 
 

                                                                                                                         PREDSEDNIK SEKCIJE 

KOPER, 01. 01. 2018                                                                                               GRANDO ZDENKO 

 

 

 


