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RAZPIS 
 
  RD Metlika razpisuje tekmovanje v športnem ribolovu CAR RD Metlika za sezono 2016, v nedeljo 
04.09.2016 s pričetkom ob 7.00 uri z zbornim mestom na ribnikih Prilozje. 
 
Tekmovanje se bo odvijalo po sledečem urniku: 
 
 7.00 - 7.15 zbor in prijava 

 7.15 - 7.45 žreb mest  
 7.45 - 8.50 priprava na lov 

 8.50 - 9.00 krmljenje 
 9.00 - 13.00 tekmovanje 

 13.30 tehtanje 
 14.00 kosilo 

 - razglasitev rezultatov, podelitev pokalov in medalj 

 
  Tekma bo na srednjem ribniku Prilozje pri koči. Globina vode se giblje med 1 in 2 metra. Tekmovalo 
se bo po Pravilniku RZS o športnem ribolovu in pravilih organizatorja. 
Tekmovalci bodo razporejeni glede na izžrebano lovno mesto. Sektorjev ni. Zaradi oblike in ovir na 
ribniku,večjega števila tekmovalcev so možna ožja lovna mesta, in zato ne bodo v istem 
medsebojnem razmiku. Krajni tekmovalci smejo loviti samo ravno pred seboj (ne bočno). Število 
tekmovalcev je omejeno na 30. Tekmuje se na lastno odgovornost in s skrbjo na varnost in fairplay do 
sotekmovalcev. 
 
Dovoljene krma: vsa potopna hrana (ne plavajoči koščki kruha in podobno) in vaba: samo zrnje žit, 

kostni črv in glista (ne peleti in boiliji). 

 
  Lovi se na eno palico, s plovcem (ne na talni ribolov – grunt), uporablja se trnek brez zalusti ali 
stisnjena zalust. Ni dovoljena uporaba »špage« kot glavni laks. Ujeta riba se shrani v mrežo čuvarico 
(pravilna velikost!) do tehtanja. Tekmovalec po tekmi sam izbere samo eno ribo, ki jo komisija stehta 
in vpiše kot rezultat. Šteje samo posamezna najtežja riba. Na podlagi tehtanj se bodo razglasili Car, 
prvi in drugi oproda. 
  Prijavnina za tekmovalca znaša 10€, za spremljevalca pa 8€. Tekmujejo posamezni člani RD Metlika. 
Vplačila so možna zjutraj na zboru. 
 
Tekmovalci in spremljevalci naj se prijavijo najkasneje do 02.09.2016, zaradi organizacije kosila. 

Naknadnih prijav ne bo. 

 
Kontaktne osebe: 
 Jože Pezdirc 041 392 365 (vodja ribočuvajev RD Metlika ) 
 Robert Šoštar 040 630 270 (vodja TK RD Metlika) 
 Davorin Šoštar 040 121 997 (tajnik RD Metlika)  
 
Dobrodošli in DOBER PRIJEM! Sekcija za šport RD Metlika 


