RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Celje, 17.05.2017

Vsem ribiškim družinam

Po sklepu tekmovalne podkomisije LRP, bo RD Celje izvedla državno prvenstvo kategorij U -15,
U - 20 in U - 25.
Tekmovanje bo v soboto, 10. in nedeljo, 11. junija 2017. Potekalo bo na tekmovalni trasi RD Celje na
Šmartinskem jezeru. Zbor tekmovalcev bo na ribiškem domu Šmartinsko jezero- Brezova, Vojnik.
Trening je dovoljen v času od 05.junija od 8. do 18. ure, do 9. junija ob 8. do 14.ure
V Šmartinskem jezeru so naseljene naslednje vrste rib: krap, babuška, ploščič, rdečeoka, zelenka.
Odškodnina po tekmovalcu za obe tekmi znaša *30,00 €, za vodjo pa *20,00 €. Odškodnina se plača
za obe tekmi in jo nakažite na TRR RD Celje štev.: SI56610000016189259 BIC: HDELSI22
DELAVSKA HRANILNICA ali s seboj prinesite veljavno naročilnico.
Prijavijo se lahko 5 - članske ekipe in posamezniki. Če se prijavi najmanj 5 ekip iz ZRD, se tekmovanje izvede
ekipno, sicer posamezno (velja za vse kategorije).
V rezultat se štejeta obe tekmi. Prvouvrščeni tekmovalec je državni prvak.
Prosimo vas, da prijavite tekmovalce najkasneje do petka, 02.06.2017 na naslov elektronske pošte:
ribiska.druzina.celje@t-1.si ali na GSM 041 570 175 – Srečko Lah
Program tekmovanja za obe tekmi 10. in 11. junija 2017:
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ob 7. uri
od 7. do 7.30
od 7.30 do 8.ure
ob 8. uri
ob 8.50
od 9.50 do 10.ure
od 10. do 13. ure
od 13. do 14.30
ob 15. uri

prijava v restavraciji Ribiškega doma
žrebanje tekmovalnih mest
odhod na tekmovalno traso
vstop na tekmovalna mesta in priprava na tekmovanje
kontrola hrane in živih vab
krmljenje
tekmovanje za U - 15 - in U - 20; za U - 25 od 10. do 14.ure
tehtanje
kosilo v restavraciji Ribiškega doma in razglasitev rezultatov

Dovoljena količina hrane za U - 15 in U - 20 je 17 l z vsemi dodatki; dovoljena količina vab je 2 l - od te
količine živih vab je dovoljeno največ 0,5 l fuja.
Dovoljena količina hrane za U – 25 je 20 l z vsemi dodatki; dovoljena količina vab je 2,5 l - od te količine živih
vab je dovoljeno največ 1 l fuja. Obvezna je uporaba okroglih posodic za žive vabe.
Lovi se na lastno odgovornost!

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Prosimo vas, da dosledno upoštevate rok (02.06.2017) za prijavo tekmovalcev, ker poznejših prijav zaradi
organizacije tekmovanja ne bomo mogli upoštevati.
Vse dodatne informacije dobite na GSM 041 570 175 – Srečko Lah

Športni pozdrav!

Štefan Zidanšek
predsednik RD Celje

