Pravila RZS o tekmovanjih v LRP
– sprejeta dne 29. 1. 2010

Na podlagi 27. člena Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu z dne 8. 12. 2009 je UO RZS
na seji dne 29. januarja 2010 sprejel

PRAVILA
o tekmovanjih v lovu rib s plovcem

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vrste tekmovanj v disciplini LRP)
Za državna prvenstva v lovu rib s plovcem so:
— tekmovanja za vse kategorije na ravni ribiških območij, ki jih za potrebe izvedbe državnega
prvenstva v lovu rib s plovcem (v nadaljevanju: LRP) oblikuje upravni odbor RZS (v nadaljevanju:
UO RZS) in praviloma obsegajo območja zvez ribiških družin,
— kvalifikacijska tekmovanja za vstop v državno B ligo,
— tekmovanja v državni B ligi - člani,
— tekmovanja v državni A ligi - člani,
— kvalifikacijski tekmi za nastop na državnem prvenstvu posameznikov,
— državno prvenstvo posameznikov,
— tekmovanja na ravni države za članice,
— tekmovanja na ravni države za U-14 in U-18, tekme na ravni ZRD oziroma ribiških območij in
državno prvenstvo,
— izbirne tekme za uvrstitve v državne reprezentance vključno z invalidi,
— tekmi za Pokal Slovenije za člane in članice (ekipno),
— tekmovanje veteranov.
Ribiška zveza Slovenije (v nadaljevanju: RZS) lahko organizira tudi druga državna prvenstva, ki so v
programu Mednarodne federacije za športni ribolov v sladkih vodah (v nadaljevanju: FIPS-e.d.). Za
kategorije tekmovanj ali posameznih tekem, ki niso zajete v teh pravilih. V teh primerih se za izvedbo
upošteva navodila tekmovalne podkomisije za lov rib s plovcem (v nadaljevanju: TPP).

II. TEKMOVANJA NA RAVNI RIBIŠKIH OBMOČIJ
2. člen
(območna tekmovanja)
Na ravni ribiških območij tekmujejo ekipe ribiških družin (v nadaljevanju: RD) po ligaškem sistemu s
ciljem, da se zmagovalna ekipa uvrsti v kvalifikacijsko tekmovanje za vstop v državno B ligo.
Vsako ribiško območje organizira najmanj tri tekme. Ekipo RD sestavlja pet tekmovalcev in ena rezerva.

1/14

Pravila RZS o tekmovanjih v LRP
– sprejeta dne 29. 1. 2010

III. KVALIFIKACIJE ZA VSTOP V B LIGO
3. člen
(kvalifikacija za B ligo)
V kvalifikacijah za sodelovanje v B ligi se izvede največ dve tekmi.
Pravico nastopa v kvalifikacijah za B ligo ima samo najboljša ekipa posamezne območne lige ter
zadnjeuvrščeni ekipi, ki sta izpadli iz državne B lige v preteklem tekmovalnem letu.
Prvi dve uvrščeni ekipi iz kvalifikacij se uvrstita v državno B ligo.

IV. DRŽAVNA B LIGA
4. člen
(tekmovanje v B ligi)
Državna B liga šteje 12 ekip. V njej je najmanj šest in ne več kot deset tekem, kar določi TPP v letnem
tekmovalnem koledarju, ki ga potrdi UO RZS.
Ekipo, ki sodeluje v državni B ligi, sestavlja pet tekmovalcev in ena rezerva.
Ekipa, ki tekmuje v državni B ligi, ne more sodelovati na tekmah na ravni ribiških območij.
Prvi dve uvrščeni ekipi se uvrstita v državno A ligo. Zadnji dve uvrščeni ekipi izpadeta iz državne B lige.
Za ekipno uvrstitev štejejo rezultati vseh tekem. V konkurenci posameznikov se črta najslabši rezultat.

V. DRŽAVNA A LIGA
5. člen
(tekmovanje v A ligi)
Državna A liga šteje 12 ekip. V njej se izvede najmanj šest in ne več kot deset tekem, kar določi TPP v
letnem tekmovalnem koledarju, ki ga potrdi UO RZS.
Ekipo državne A lige sestavlja pet tekmovalcev in ena rezerva.
Zmagovalna ekipa državne A lige je ekipni državni prvak in zastopa Slovenijo na ekipnem svetovnem
prvenstvu. Zadnji dve ekipi izpadeta iz državne A lige in nadaljujeta tekmovanje v državni B ligi.
Ekipa, ki tekmuje v državni A ligi, ne more sodelovati na tekmah v državni B ligi ali na tekmah na ravni
ribiških območij.
Za ekipno uvrstitev štejejo rezultati vseh tekem, v konkurenci posameznikov se črta najslabši rezultat.
Na tekmah za Donavsko-jadranski pokal imajo pravico zastopati Slovenijo ekipe po uvrstitvi v A ligi in
sicer toliko kot jih ima pravico po dogovoru te organizacije.
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VI. KVALIFIKACIJE ZA DRŽAVNO PRVENSTVO POSAMEZNIKOV
6. člen
(kvalifikacija za državno prvenstvo posameznikov)
Število tekem in način ribolova za kvalifikacije določi TPP. Praviloma sta dve tekmi v dveh zaporednih
dneh.

VII. DRŽAVNO PRVENSTVO POSAMEZNIKOV
7. člen
(prvenstvo posameznikov)
Na državnem prvenstvu posameznikov (v nadaljevanju: DPP) tekmujejo samo člani in sicer maksimalno
60 tekmovalcev pod tekmovalnimi pogoji, ki jih določi TPP v tekmovalnem koledarju za tekoče
tekmovalno leto. V prvenstvu je najmanj šest in ne več kot deset tekem, kar določi TPP v letnem
tekmovalnem koledarju, ki ga potrdi UO RZS.
Pravico nastopa na DPP izgubi toliko tekmovalcev, kot si jo pridobi po teh pravilih. Na DPP se
neposredno lahko uvrstijo:
—
—
—
—

prvih deset posameznikov iz A lige,
prvih pet posameznikov iz B lige in
30 uvrščenih v tej ligi preteklo tekmovalno sezono in
tekmovalci, ki so se prijavili za to tekmovanje do skupnega števila največ 60.

V kolikor se prijavi več tekmovalcev, kot jih lahko tekmuje v tem tekmovanju, se objavi lestvica
tekmovalcev, ki imajo neposredno pravico do nastopa, za ostale tekmovalce pa se izvedejo
kvalifikacije.
Tekmovanje za prvenstvo poteka v petih sektorjih in sicer tako, da je lahko v enem sektorju največ 12
tekmovalcev.
Zmagovalec DPP je tekmovalec ki je dosegel v tekmovalni sezoni najmanj točk sektorskih uvrstitev.
Vsi tekmovalci morajo pred začetkom tekmovanja plačati varščino v višini, ki jo določi TPP. Tekmovalec
ki se je udeležil 80 % tekmovanj dobi varščino vrnjeno, ostala varščina pa se nameni za reprezentance.

VIII. DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC
8. člen
(prvenstvo članic)
Članice tekmujejo po ligaškem sistemu tekmovanj. Ekipo sestavljajo tri tekmovalke in ena rezerva.
Ekipni del tekmovanj se izvede, če je registriranih najmanj pet ekip. V prvenstvu se izvede najmanj šest
in ne več kot deset tekem, kar določi TPP v letnem tekmovalnem koledarju, ki ga potrdi UO RZS.
Pri članicah smejo tekmovati tudi posameznice. V konkurenci posameznic sme nastopiti tudi rezervna
tekmovalka ekipe ribiške družine, ki jo je prijavila v registracijskem postopku.
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Za ekipno in posamično uvrstitev štejejo vsi rezultati.
TPP razglasi prvo uvrščeno ekipo in prvo uvrščeno posameznico za državnega prvaka.
Deset prvo uvrščenih tekmovalk iz lige članic ima pravico sodelovati na dodatnih izbirnih tekmah za
sestavo državne reprezentance. Dodatni izbirni tekmi se izvede, če je prijavljeno več kot dvajset
tekmovalk.
V primeru, da se v kategoriji članic prijavi več kot 20 ekip, TPP izvede kvalifikacijski tekmi.
Če za ligo članic ni prijavljeno potrebno število ekip, TPP določi način tekmovanj za članice.

IX. TEKMOVANJE MLADIH
9. člen
(prvenstvo mladih U-14)
Mladi tekmovalci (otroci) tekmujejo na ravni ribiških območij skupaj dečki in deklice. Prvih pet uvrščenih
tekmovalcev (oz. tekmovalk) iz posameznega območja sestavlja reprezentanco območja za tekmi na
državnem prvenstvu mladih RZS.
Ekipo tekmovalcev otrok posameznega ribiškega območja sestavlja pet tekmovalcev in ena rezerva.
Državno prvenstvo poteka v dveh tekmah po sistemu vikend tekmovanja: sobota in nedelja (naslednji
dan). Seštevek obeh tekem šteje za končno uvrstitev tako za ekipno uvrstitev, kakor za posamično
razvrstitev.
Tekmovalci v kategoriji U-14 smejo tekmovati tudi ligi v posameznikov , če je prijavljeno zadostno število
tekmovalcev. V tem primeru TPP določi kriterije za uvrstitev v ligo, kriterije za pravico nastopa v
reprezentanci in določi sistem tekmovanja.
Prvo uvrščena ekipa in prvo uvrščeni posameznik, ne glede na način tekmovanja, sta državna prvaka.

10. člen
(prvenstvo mladih U-18)
Tekmovalci tekmujejo na ravni ribiškega območja. Konkurenca je za oba spola skupaj. Prvih pet
uvrščenih tekmovalcev (oz. tekmovalk) iz posameznega območja sestavlja reprezentanco območja za
tekmi na državnem prvenstvu mladih.
Ekipo mladih tekmovalcev območja sestavlja pet tekmovalcev in ena rezerva.
Državno prvenstvo poteka v dveh tekmah po sistemu vikend tekmovanja: sobota in nedelja (naslednji
dan). Seštevek obeh tekem šteje za končno uvrstitev tako za ekipno uvrstitev, kakor za posamično
razvrstitev.
Tekmovalci v kategoriji U-18 smejo tekmovati tudi v ligi posameznikov, če je prijavljeno zadostno število
tekmovalcev. V tem primeru TPP določi kriterije za uvrstitev v ligo, kriterije za pravico nastopa v
reprezentanci in določi sistem tekmovanj.
Prvo uvrščena ekipa in prvo uvrščeni posameznik, ne glede na način tekmovanja, sta državna prvaka.
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X. TEKMOVANJE MLAJŠIH ČLANOV
11. člen
(prvenstvo mlajših članov)
Tekmovalce v starostni kategoriji mlajši člani (U-22), ki tekmujejo kot člani v članskih ekipah v katerihkoli
ligaških sistemih se povabi na tekmi za državnega prvaka v tej kategoriji.
Državno prvenstvo poteka v dveh tekmah, po sistemu vikend tekmovanja: sobota in nedelja (naslednji
dan). Seštevek obeh tekem šteje za končno uvrstitev tako za ekipno uvrstitev, kakor za posamično
razvrstitev.
Tekmovalci v kategoriji U-22 smejo tekmovati tudi v ligi posameznikov te kategorije, če je prijavljeno
zadostno število tekmovalcev za izvedbo lige. V tem primeru TPP določi kriterije za uvrstitev v
reprezentanco in določi sistem tekmovanja in sistem točkovanja za dosego naslova državnega prvaka.

XI. TEKMOVANJE VETERANOV
12. člen
(prvenstvo veteranov)
V državnem prvenstvu veteranov se tekmuje za ekipno in uvrstitev posameznika. V tekmovalni sezoni
se izvede najmanj štiri in ne več kot šest tekem, kar določi TPP v letnem tekmovalnem koledarju, ki ga
potrdi UO RZS.
Ekipo, ki sodeluje v državnem prvenstvu za ekipe veteranov, sestavljajo trije tekmovalci in ena rezerva.
Tekmovalno ekipo lahko izjemoma sestavljajo tekmovalci iz različnih RD, v nazivu ekipe se odločijo za
katero RD tekmujejo. Tekmovalci v tej ligi smejo tekmovati tudi v drugih ligah LRP.
Za ekipno uvrstitev štejejo rezultati vseh tekem, za uvrstitev posameznika pa se črta najslabši rezultat.

XII. POKALNA TEKMOVANJA
13. člen
(pokalno tekmovanje)
Tekmovanje za pokal Slovenije se izvede v kategoriji članov in članic, po sistemu dveh tekem v enem
vikendu: v soboto in nedeljo (naslednji dan).
Pravico sodelovanja na pokalnem tekmovanju imajo vse registrirane ekipe članic RZS. Ekipa članov
šteje pet tekmovalcev, ekipa članic pa tri tekmovalke. Vsaka ekipa ima lahko rezervnega tekmovalca oz.
tekmovalko.

XIII. IZBIRNE TEKME ZA UVRSTITVE V DRŽAVNE REPREZENTANCE
14. člen
(sestavljanje moških reprezentanc)
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V člansko reprezentanco se lahko uvrsti tekmovalec, ki tekmuje v eni od naslednjih lig: DPP, A liga ali B
liga. Sistem točkovanja za uvrstitev v reprezentanco določi TPP pred začetkom vsake tekmovalne
sezone.
Prvih štirinajst uvrščenih tekmovalcev iz skupnega točkovanja (DPP, A liga, B liga) sestavljajo širši izbor
za A in B reprezentanco. Reprezentante izbereta in določita sestavo reprezentanc vodji reprezentanc.
TPP po potrebi izvede tudi izbirni tekmi za reprezentanci mlajših članov U-22 in za veterane, ki so
dopolnili starost 60 let v skladu z določili Pravilnika FIPS-e.d., če UO RZS planira udeležbo teh dveh
reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih.

15. člen
(izbirni tekmi članic)
Izbirni tekmi začenjajo članice s številom točk, ki so jih osvojile v ligi članic. Število tekem in način
ribolova na izbirnih tekmah določi TPP.
Reprezentanco sestavlja prvih šest tekmovalk z izbirnih tekem.

16. člen
(izbirni tekmi mladih)
Prvih deset tekmovalcev iz DP iz U-14 in iz U-18 se udeleži dveh dodatnih izbirnih tekem za sestavo
reprezentance pod pogojih, ki jih določi TPP.
Izbirni tekmi začnejo tekmovalci s točkami osvojenimi na DP. Prvo uvrščeni začne z eno negativno
točko, deseto uvrščeni pa z 10 negativnimi točkami.
Izbirni tekmi organizira TPP samo v primeru, če se bo reprezentanca udeležila SP.
Prvih 5 tekmovalcev z izbirnih tekem sestavlja reprezentanco mladih.

XIV. KATEGORIJE TEKMOVALK IN TEKMOVALCEV
17. člen
(kategorije tekmovalk in tekmovalcev)
Tekmovalci se razvrstijo v starostne kategorije po doseženi starosti na dan 31. decembra v obravnavani
tekmovalni sezoni -za celo tekmovalno sezono, v naslednje kategorije:
—
—
—
—
—
—

U-14 (otroci obeh spolov) od 7. do 14. leta,
U-18 (mladi obeh spolov) od 14. do 18. leta,
U-22 (mlajši člani) od 18. do 22. leta,
člani nad 22let,
članice nad 16 let,
veterani (člani) nad 50 let.

Tekmovalec sme nastopati v starostni kategoriji, ki je za eno stopnjo višja od kategorije v katero sodi po
starosti.
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Največ en tekmovalec iz posamezne ekipe sme imeti dvojno registracijo in lahko tekmuje za dve ekipi v
isti tekmovalni sezoni, vendar ne na isti ravni tekmovanj.

XV. TEKMOVALNE TRASE
18. člen
(lociranje tekem v LRP)
Tekme se organizira:
— na tekočih vodah z umirjenim tokom,
— na jezerih in ribnikih.
Globina vode mora biti čim bolj enakomerna. Merjeno šest metrov od brega mora biti globina vode
najmanj en meter.
Na tekmovalni trasi je prepovedan ribolov vsaj 12 ur pred tekmo, razen če drugače določi TPP.

19. člen
(število tekmovalnih sektorjev)
Tekmovalci tekmujejo v neprekinjeni vrsti. Tekmovalno progo se razdeli v toliko sektorjev, kot je
tekmovalcev v ekipi. Sektorji morajo biti vidno označeni in so lahko ločeni med seboj.

20. člen
(označba tekmovalnih mest)
Tekmovalna mesta morajo biti označena s startnimi številkami in očiščena na bregu, v vodi in nad vodo.
Startne številke si sledijo v smeri proti vodnemu toku na ribnikih pa v obratni smeri gibanja urinega
kazalca.

21. člen
(razpored tekmovalnih mest)
Tekmovalna mesta morajo biti široka najmanj 10 m na tekoči vodi.
Tekmovalna mesta na stoječi vodi morajo meriti najmanj 9 m.

22. člen
(vmesni prostor)
Tekmovalci morajo biti ločeni od gledalcev z ograjo ali vrvico tako, da so gledalci oddaljeni od
tekmovalca najmanj 8 m. V vmesni prostor smeta vstopati samo sektorski sodnik in vodja ekipe. Vodja
ekipe sme vstopati tudi v prostor svojega tekmovalca. V ta prostor, vse dokler ni stehtan ulov ne sme
razen vodje ekipe, vstopiti nihče.
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XVI. ŽREBANJE TEKMOVALNIH MEST
23. člen
(postopek žrebanja)
Vodje ekip morajo pred začetkom žrebanja podati pisne prijave in tekmovalne izkaznice, po potrebi pa
tudi osebne dokumente, da lahko delegat preveri registracijo in identiteto tekmovalcev.
Če so na tekmovanju prijavljeni tudi posamezniki (-ice), glavni sodnik izžreba najprej skupine po pet
tekmovalcev, naprej žrebajo kot ekipa. Nato vodje ekip izžrebajo vrstni red žrebanja po prispelih
prijavah. Glavni sodnik nato opravi žrebanje sektorjev.
Pred žrebanjem delegat preveri, katera ekipa je na prejšnjih tekmovanjih že izžrebala krajne številke.
Take ekipe žrebajo najprej s tem, da sta predhodno izvzeti prva in zadnja tekmovalna številka.
Sledi žrebanje tekmovalnih mest, ki ga opravi vodja ekipe in sicer tako, da vodja ekipe izžreba eno
startno številko, ki jo dobijo vsi tekmovalci te ekipe. V primeru, da so sektorji lokacijsko ločeni, se za
ločeni sektor žreba posebej.
Ista ekipa ne more imeti na istem tekmovanju dveh krajnih številk, razen če so jo imeli vsi sodelujoči.
Žrebanje se opravi najmanj dve uri pred začetkom tekme.
Vsaka ekipa ali posameznik imata lahko v istem sistemu tekmovanja samo enkrat krajno številko razen
v primeru, če so jo imeli že vsi sodelujoči.

24. člen
(menjava startnih mest med tekmovalci)
Menjava startnih mest ni dovoljena.
Zamenjava tekmovalca je možna, če je bila zamenjava prijavljena najmanj 10 minut pred začetkom
žrebanja.

XVII. ODHOD NA TEKMOVALNA MESTA
25. člen
(odhod na tekmovalno traso)
Znak za odhod tekmovalcev na tekmovalna mesta da glavni sodnik tekme. Ta mora poskrbeti, da bodo
pred tekmovalci na trasi razvrščeni vsi sektorski in startni sodniki.

26. člen
(prevzem številke in kartona)
Vsak tekmovalec prejme od svojega vodje startno številko in tekmovalni karton.
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27. člen
(pomoč tekmovalcu)
Do začetka priprav na tekmo sme tekmovalcu pomagati eden ali več pomočnikov. Po znaku, ki ga da
glavni sodnik za pripravo na tekmo, pa tekmovalec ne sme prejemati nobene pomoči. Pri prenašanju
opreme palice ne smejo biti sestavljene, vaba pa ne oblikovana v kepe ali podobne oblike.

XVIII. PRIPRAVE NA TEKMO
28. člen
(znak za začetek priprav na tekmo)
Glavni sodnik da dogovorjeni znak za priprave na tekmo je 120 minut pred začetkom.

29. člen
(postopek po znaku za začetek priprav na tekmo)
Po znaku za pripravo na tekmo sme tekmovalec:
—
—
—
—
—

vstopiti v tekmovalni prostor,
pripraviti ribiški pribor,
izmeriti globino,
pripraviti vabo in krmo za ribe,
postaviti v vodo mrežo za shranjevanje rib.

Pri teh pripravah tekmovalec ne sme povzročati ropota, stopati v vodo, jo kaliti ali kako drugače motiti
sosednje tekmovalce ali plašiti rib.

XIX. KRMLJENJE PRED TEKMO
30. člen
(omejitve hrane za privabljanje in vabe)
Količina krme je omejena na 17 litrov. Organizator ima pravico zmanjšati to omejitev po svoji presoji,
vendar ne na količino, ki je manjša od desetih litrov. V to količino šteje tudi zemlja in kamenje za
lepljenje črvov.
Krma mora biti v navlaženem stanju. Po sodniški kontroli količini krme tekmovalec ne sme imeti pri sebi
nobene krme v suhem stanju in ne sme več dodatno krmo namakat, razen z razpršilko. Razpršilka za
vlaženje hrane ali zemlje sme imeti do 1,5 litra prostornine.
Tekmovalec sme imeti pri sebi (v tekmovalnem prostoru) največ 2. 5 litra živih vab, od tega največ en
liter trzačinih ličink (»fui«). Dodatno ima lahko tekmovalec vabe za na trnek vendar vseh skupaj največ
100 g. Tekmovalec mora uporabljati merilne posodice mednarodne organizacije FIPS-e.d.. Vabe ne
smejo biti v dodatni embalaži oziroma v vrečicah, razen verdevas če je ločen od fuja s papirjem

31. člen
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(prvi zvočni signal)
Tekmovalec sme začeti krmiti po zvočnem znaku, ki ga da glavni sodnik pet minut pred začetkom
tekme. V tem času lahko tekmovalec izdatneje krmi.
Za krmljenje rib je dovoljena vsaka vaba razen sveže tekoče krvi, mrtve ribe ali koščkov rib.
Za krmljenje je dovoljena uporaba ribiške frače ali posodice na konici palice (»pull cap«).
Krmljenje ni dovoljeno v nobeni embalaži ali mrežicah.
Za obtežitev krme je dovoljeno uporabiti kamenje, pesek ali zemljo.
Dohranjevanje je dovoljeno samo toliko kot lahko stisnemo hrano v pest ene roke in je lahko kepa
premera največ pet centimetrov

XX. TEKMA
32. člen
(drugi zvočni signal)
Tekma se začne po drugem zvočnem signalu in traja tri ure.
Tekma je lahko skrajšana zaradi slabih razmer in sicer v primeru, če so ogroženi tekmovalci (bliskanje,
nevarno naraščanje vode). O skrajšanju tekme odločita glavni sodnik in predstavnik vodij ekip.
Tekmo prekine glavni sodnik. Prekinitev lahko traja največ 45 minut. Med prekinitvijo tekmovalci ne
smejo krmiti. Znak za prekinitev tekme je enak znaku za njen konec. Startni in sektorski sodniki ter
vodje ekip morajo tekmovalce seznaniti z razlogom za prekinitev.
Tekma ne more biti krajša od dveh ur.

33. člen
(omejitve pribora)
Tekmovalec sme na tekmovanju uporabljati neomejeno število ribiških palic, vendar sme loviti le z eno
palico in z enim trnkom. Na palici je lahko montirano kolesce. Plovec mora biti obtežen tako, da plava
na površini vode. Tekmovalec ne sme imeti glavne obtežitve na tleh. Na tleh je lahko 10 % svinca od
teže plovca.
Dolžine palic so omejene glede na starost tekmovalca in sicer:
—
—
—
—
—
—

do 10 m: U-14 (otroci - oba spola),
do 11,5 m: U-18 (mladi - oba spola),
do 11,5 m: članice nad 18 let,
do 11,5 m: invalidi in veterani,
do 13,0 m: U-22 (mlajši člani),
do 13,0 m: člani nad 22 let.

Omejitve dolžin palic veljajo za kategorijo in ne na starost posameznega tekmovalca ali tekmovalko.
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34. člen
(obveznosti, dovoljenja in prepovedi za tekmovalce)
Tekmovalec mora:
— ujete ribe hraniti žive v vodi; zato mora uporabljati ustrezno mrežo, ki mora biti potopljena v vodi, v
dolžini najmanj 2 m in ne sme biti krajša od 3 metrov in mora imeti distančne obroče s premerom 40
cm, če je okrogla, oz. 50 cm, če je pravokotne oblike.
— ostati po končani tekmi na svojem prostoru, dokler komisija ne stehta ulova.
— hraniti vse vrste rib v mreži.
Tekmovalec sme:
— uporabljati vse vrste vab razen: blestivk, umetnih muh, živih ali mrtvih rib ali koščkov rib,
— dodatno krmiti med tekmovanjem, vendar le toliko, kot lahko stisne v pest ene roke, oz. do premera
5 cm,
— uporabljati podmetalko za dviganje ujetih rib.
Tekmovalec ne sme:
—
—
—
—

namerno zapenjati rib za druge dele telesa kakor v gobček,
uporabljati objektov v ali ob vodi: pomolov, čolnov …. ,
loviti v sosedovem prostoru,
pustiti na startnem mestu oz. tekmovalnem prostoru nikakršnih odpadkov ali jih metati v vodo.

35. člen
(tretji zvočni signal)
S tretjim zvočnim signalom glavni sodnik opozori, da se je začelo zadnjih pet minut tekme.

36. člen
(četrti zvočni signal)
Četrti zvočni signal pomeni konec tekme.
Če je riba ob četrtem signalu zapeta in je nad vodno gladino, se jo šteje v rezultat. Če je riba ujeta po
signalu za konec tekme, jo mora tekmovalec takoj vrniti v vodo.

XXI. TEHTANJE ULOVA
37. člen
(postopek tehtanja)
Po končani tekmi se opravi tehtanje. Za vsak sektor mora biti na razpolago po ena tehtnica. Na
razpolago mora biti še ena rezervna, ki se jo uporabi v primeru, da ena od sektorskih odpove med
tehtanjem. Vse tehtnice morajo biti pred tekmo enotno umerjene. Izvajalec sme pripraviti elektronske ali
pa mehanske tehtnice. Če bodo v uporabi elektronske tehtnice, jih je dovoljeno uporabljati le s stojalom.
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V kolikor ni možno stehtati ulova zaradi premajhne teže, se ribe preštejejo in se tekmovalci uvrstijo po
ujetem številu rib, pri teži pa se označi ulov kot 0 (nič) gr.
Tehtanje opravi komisija, ki jo sestavljajo: sektorski sodnik, startni sodnik in člani, ki jih pred začetkom
tekme določi izvajalec. Pri tehtanju sodeluje tudi sosednji tekmovalec.
Mrežo z ulovom vzame iz vode startni sodnik. Rezultat v gramih vpiše sektorski sodnik v tekmovalni
karton tekmovalca, nato ga oba podpišeta, podpiše pa ga tudi tekmovalec.
Tekmovalec mora takoj, ko je podpisal tekmovalni karton z vpisano težo rib v gramih ali po preštetih
ribah, le te nemudoma spustiti v vodo.

XXII. IZRAČUN REZULTATOV
38. člen
(izračun rezultatov)
Rezultate tekme izračunajo glavni sodnik in sektorski sodniki tako, da se v vsakem sektorju razvrsti
tekmovalce po teži ulova in opravi točkovanje, in sicer:
1. mesto: 1 negativna točka
2. mesto: 2 negativni točki
3. mesto: 3 negativne točke . . .
18. mesto: 18 negativnih točk.
Dodatnih pet negativnih točk dobi tekmovalec, ki:
— je po dobil rumeni karton zaradi dohranjevanja (prevelike kepe),
— ni upošteval omejitev, ki sta jih pred začetkom tekme določila organizator ali TPP,
— ni upošteval omejitve dolžine palic in podobne kršitve.
Maksimalno število negativnih točk dobi tekmovalec, ki je zaradi disciplinskih kršitev prejel rdeči karton.
V primeru, ko dva ali več tekmovalcev v enem sektorju ulovijo enako težo rib, se izračun sektorskih točk
opravi po naslednji enačbi:
a+b+c+…………
X = ------------------------------m
a = št. točk za najboljše mesto med enako uvrščenimi tekmovalci
b = št. točk za drugo najboljše mesto med enako uvrščenimi tekmovalci
c = št. točk za tretje najboljše mesto med enako uvrščenimi tekmovalci
m = število enako uvrščenih tekmovalcev
Primer izračuna:

Dva tekmovalca zasedeta enako uvrstitev, 5. mesto, naslednji je uvrščen na sedmo
mesto. Ta enako uvrščena tekmovalca prejmeta 5, 5 točke. (5+6=11 : 2= 5, 5 ).

Za tekmovalce, ki niso ujeli ribe, se določijo negativne točke po naslednji enačbi:
n + (m+1 )
Število neg. točk = -----------------2
n = število vseh tekmovalcev v sektorju
m = število tekmovalcev v sektorju, ki so ujeli ribo
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Primer izračuna:

V sektorju je 24 tekmovalcev, 12 jih ima ulov in so uvrščeni od 1. do 12. mesta.
Naslednjih 12 pa dobi naslednje negativne točke:
24 + (12 + 1) : 2 =( 24 + 13) : 2 = 37 : 2 = 18, 5 točk

Če ekipa v katerem od sektorjev nima tekmovalca, se določijo naslednje negativne točke:
število vseh sodelujočih ekip + 1 neg. točka.
Za nesodelovanje na tekmi za DPP dobi tekmovalec 13 negativnih točk.
Zmagovalna ekipa je tista, ki ima najmanjši seštevek negativnih točk iz vseh sektorjev skupaj.
V primeru istega seštevka negativnih točk je zmagovalna ekipa tista, ki ima večjo težo ujetih rib.
V primeru, da imata ekipi isti seštevek negativnih točk in isto skupno težo ulova, se štejejo višje uvrstitve
na posameznih tekmah. Upoštevajo se višje sektorske uvrstitve, dosežene na posamezni tekmi.
V kolikor so tudi te uvrstitve enake, o zmagovalcu odloča žreb.

39. člen
(skupni rezultat)
Skupni rezultat ekip in posameznikov na koncu niza tekem je seštevek negativnih točk.
Ekipa oziroma posameznik z najmanjšim seštevkom negativnih točk je zmagovalec.
Primer izračuna:

Ekipa je na prvi tekmi osvojila prvo mesto z 9 točkami, na drugi tekmi je bila ekipa
sedma z 20 točkami, na tretji tekmi pa je bila ekipa tretja s 13 točkami. Njen končni
rezultat je:
9 + 20 +13 = 42 točk.

Enak sistem se uporablja tudi za razvrstitev posameznikov.

XXIII. URADNI TRENING
40. člen
(uradni trening pred tekmo)
Uradni trening je mogoč v dogovoru z izvajalcem tekme in je enak tekmi. Izvajalec mora zagotoviti
možnost treninga brez plačila odškodnine.

XXIV. KONČNE DOLOČBE
41. člen
(nezadostno število izvajalcev tekem)
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V primeru, da se ne prijavi zadostno število izvajalcev tekem za državna prvenstva, lahko na pobudo TP
TK predlaga UO RZS, da se prvenstvo izvede z manjšim številom tekem kot je sicer določeno s temi
pravili.

42. člen
(veljavnost pravil)
Ko začnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati pravila z datumom sprejema 29. 10. 2004.
Ta pravila začnejo veljati dan po tem, ko jih sprejme UO RZS.

43. člen
(tolmačenje pravil)
Pravila tolmači UO RZS.
Za reševanje vprašanj, ki v teh pravilih niso definirana ali so nejasna, se uporabi pravilnik mednarodne
federacije FIPS-e.d..
Predsednik RZS:
Borut JERŠE, univ.dipl.ekon.
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