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Osnovni pravilnik družinskih tekmovanj in srečanj v lovu rib s plovcem RD Metlika v 2017:
-

Na pripravo tras in lovnih mest so dolžni priti vsi tekmovalci
Prijava na dogodek je vsaj tri dni pred razpisanim datumom
Prijava mladih na gsm: 040630270 (Robert)
Prijava članov na gsm: 041392365 (Jože)
Končna letna uvrstitev šteje 5 od 6 tekem, oziroma ena manj od vseh izvedenih
Nadaljnje informacije bodo dosegljive samo še preko spletne strani RD Metlika ali preko
gsm telefonov, pisne pošte ne bomo več pošiljali
Koledar, datumi niso dokončni, ampak se lahko prilagaja in spreminja

Ribnik Prilozje:
- Dovoljene vabe: kuhana, vložena koruza, glista, deževnik, kostni črv
- Dovoljene krme: kuhano zrnje (koruza, ječmen, pšenica, konoplja)
- NEDOVOLJENO: kruh, boili, tigrov orešček, pelet, tajger kot vaba, talni ribolov
Reka Lahinja:
- Dovoljene vabe: kostni črv, kuhano zrnje, glista, deževnik
- Dovoljena krma: mešanice praškastih krm, kuhano zrnje
- NEDOVOLJENO: kruh kot vaba, umetne vabe, vabe za vijačenje, talni ribolov
DNEVNI RAZPORED DRUŽINSKEGA TEKMOVANJA:
1. ZBOR ob 7. uri in VPIS prijav v tekmovalni dnevnik
Ugotovi se število prijav in se določijo lovna mesta in s tem tudi sektorji. Odvisno od vremena
in pogojev se določi kraj tekme in pozicija sektorjev. Tekmovalec bo seznanjen ob prijavi, oz.
na zbornem mestu. Če je skupno število prijavljenih najmanj 14, se naredita dva sektorja,
drugače le en. Na reki je lovno mesto A1 prvo dolvodno in ostala si sledijo po toku navzgor. Na
ribniku pa si mesta sledijo v nasprotni smeri urinih kazalcev. Lovna mesta si sledijo v razmakih
kolikor je možno skupaj, brez presledkov, razen v primerih zunanjih vplivov (narava, drevje,
obala, voda). Takrat se mesto zamakne za najmanjšo možno razdaljo. Sektorji niso ločeni
medsebojno!
2. ŽREB od 7:15 do 7:30
Prvi žreb se opravi na podlagi vrstnega reda prijav, naslednji pa glede na predhodno dosežen
rezultat, od najslabšega proti najboljšemu. Tekmovalca s krajno številko prejšnje tekme
žrebata lovna mesta brez krajnih. Ostali pa za njima žrebajo ostala lovna mesta s krajnima.
Nov tekmovalec žreba zadnji skupaj s tistimi, brez krajne.
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3. ODHOD NA LOVNO MESTO od 7:45 do 8:00
Dostop do lovnega mesta je dovoljen le peš. Na traso se podamo vsi istočasno po nagovoru
vodje tekmovanja. Do lovnega mesta ne gazimo izven poti ali po stranskih poteh, ne uničujmo
po nepotrebnem travnikov.
4. PRIPRAVA NA TEKMO od 8:00 do 9:55
V primeru dogovora in strinjanjem vseh tekmovalcev se čas priprave lahko spremeni pred
pripravo. Priprava se začne za vse istočasno, enotni vstop na traso. Pri ureditvi lovnega mesta
ne uničujmo in povzročajmo škode na rastlinju in obali. Bodimo korektni do sotekmovalca pri
postavljanju svojega pribora glede na dolžino palic, ga ne ovirajmo. Ne povzročajmo hrupa s
postavljanjem pribora, metanjem čuvarice v vodo, zajemanjem vode z vedrom. Prazno
embalažo takoj pospravimo za sabo.
5. GLAVNO KRMLJENJE od 9:55 do 10:00
Le za to krmljenje se lahko uporabijo kepe stisnjene krme z rokama, vendar manjše velikosti,
da ne povzročamo prevelikega hrupa ali valovanja na vodni gladini. Dovoljena krma mora biti
po pravilniku.
6. LOV RIB – tekmovanje od 10:00 do 13:00
Ribolov traja tri ure, oziroma več kot polovico lovnega časa, če je tekmovanje prekinjeno za ne
več kot 30min, da je regularno. Med prekinitvijo ni dovoljeno krmljenje. Med tekmovanje se
ne sme krmiti kot med glavnim krmljenjem. Krma se stisne z eno roko in ne sme biti večja v
premeru 5cm. Ni dovoljeno dvigovanje mreže iz vode pred tehtanjem, oziroma vpisom
rezultata v dnevnik.
7. ZADNJIH PET MINUT IN KONEC
Zadnjih pet minut, 12:55 se označi z enim signalom, konec ob 13:00 pa z dvema. Veljaven ulov
se šteje riba v zraku ali v podmetalki nad vodo! V nasprotnem primeru se ribo spusti mimo
čuvarice v vodo.
8. TEHTANJE od 13:15
Tehtalna ekipa začne pri krajni številki. Tekmovalec po dovoljenju tehtalca sam dvigne
čuvarico iz vode in jo skupaj iztreseta v merilni koš. Vodja tekmovanja preveri ulov (način
odpenjanja ribe, poškodbe) in dovoli tehtanje. Hkrati oceni ulov – rekapitulacija za
tekmovanja. Po tehtanju, s podpisom tekmovalca in njegovim strinjanjem vrnemo ribe v vodo.
9. ZAKLJUČEK
Rezultate zbira in uredi vodja tekmovanja. Če je možen takojšen izračun, se naredi razvrstitev.
Preden tekmovalec zapusti traso, preveri in uredi lovno mesto za sabo. Za povzročeno škodo
odgovarjamo sami, kakor tudi RD, ki ukrepa naprej.
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Tekmovanja in srečanja RD Metlika 2017
APRIL
23.04 družinska
23.04 družinska
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1.
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ribnik Prilozje
Člani ribnik Prilozje

zgornji
spodnji

07.05
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družinska
TABOR
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6.
6.
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2.

JUNIJ
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Mladi
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Mladi
ribnik Prilozje

JULIJ
09.07
16.07
23.07
30.07

Člani
Člani
Člani
Člani

AVGUST
25. - 27.8.

ribnik Prilozje

zgornji

SEPTEMBER
03.09 družinska
03.09 družinska
24.09 družinska
OKTOBER
01.10 POKAL
RD Metlika

TK RD Metlika
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reka Lahinja in
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zgornji
sektor C
sektor C

