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Na podlagi 7. in 24. člena Statuta Ribiške družine Črnomelj je upravni odbor RD na seji dne 27.07.2011 sprejel  
 

PRAVILNIK  
o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu Ribiške družine Metlika 

in pravila o tekmovanjih v lovu s plovcem  

 
 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILNIKA 

1. člen 
Ta pravilnik ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo tekmovanj ali posamezne tekme v Ribiški družini 
Metlika (v nadaljevanju: RD) in so skupna za vse discipline v sladkovodnem športnem ribolovu (v 
nadaljevanju: SŠR): lov rib s plovcem (v nadaljevanju: LRP), lov krapov z obtežilnikom (v nadaljevanju: LKO) 
in lov rib z umetno muho (v nadaljevanju: LRM).  

Določbe tega pravilnika so zavezujoče za tekme in udeležence tekem, ki jih RD organizira za svoje člane, 
lahko pa se smiselno uporablja za tekmovanja v športnem ribolovu drugih društev, ki bi se izvaja v ribolovnih 
vodah s katerimi upravlja RD.  

2. člen  
Ribiči, ki tekmujejo v višjih ligah in zastopajo RD Metlika in vsi drugi ribiči, ki se udeležujejo 
družabnih srečanj za razvrstitev v višjo ligo tekmovanja ter ribiči, ki se udeležujejo pokalnih 
tekmovanj so posebej moralno zavezani in odgovorni, da dosledno spoštujejo skupne vrednote 
slovenskih sladkovodnih ribičev. 

 
3. člen 

Ribiči RD Metlika tekmovalci, ki so registrirani pri RZS imajo posebno čast in privilegij da 
zastopajo RD Metlika na različnih tekmovanjih, v državi in tujini vendar imajo tudi posebno 
odgovornost in dolžnost, da dosledno upoštevajo »Etični kodeks« slovenskih sladkovodnih ribičev 
v odnosu do: 
- narave in okolja, 
- ribe in ostalega vodnega življa, 
- drugih ribičev in 
- Ribiške družine Metlika. 
 
Nespoštovanje kodeksnih pravil predstavlja moralni prestopek ribiča in posebej ribiča tekmovalca 
za katerega je odgovoren pred drugimi ribiči, zato so ribiči in posebej tekmovalci dolžni upoštevati: 

a. Do ribolovne vode hodimo po uhojenih poteh, vozila pa puščamo na za te namene 
namenjenih mestih. 

b. Za seboj ne puščamo smeti in odpadkov, poskrbimo tudi za odstranitev ostalih 
odpadkov. 

c. Morebitne kršitelje opozarjamo, s svojimi ravnanji in odnosom do narave in okolja pa 
smo jim zgled. 

d. Morebitne pogine rib ali druga opažanja na vodi nemudoma javimo pristojnim ter aktivno 
sodelujemo pri preprečevanju in reševanju škode. 

e. Ribe lovimo na human in predpisan način. 
f. Etični odnos do ribe izkazujemo s tem, da ribo, ki je ne nameravamo upleniti, brez 

dolgega utrujanja nepoškodovano osvobodimo trnka in jo vrnemo v vodo.  
g. Ribo uplenimo izključno za svoje potrebe in praviloma ne lovimo rib za druge. 
h. Ko se odločimo za uplenitev ribe to storimo na human in čim manj boleč način. 
i. Nikoli ne mučimo ali kako drugače škodljivo ravnamo z ribo ali drugim vodnim življem. 
j. Ribiči smo med seboj tovariši in se pozdravljamo. 
k. Mlajšim ribičem predstavljamo vzor, jim pomagamo in jih usmerjamo. 
l. Ribiškemu gostu vedno prepustimo boljše lovno mesto. 
m. Ribiči med seboj komuniciramo strpno in si vsestransko pomagamo. 

 

II. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN RAZPISI TEKEM  
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4. člen 
Tekmovanja in posamezne tekme so lahko organizirana:  

na ravni ribiške družine Metlika (v nadaljevanju: RD), 
na ravni (društvenih) ribiških območij (ZRD), 
na ravni RZS (državna prvenstva) 
na ravni drugih društev, če so vključene v občinsko športno zvezo, Občine Metlika. 
 

5. člen 
Tekmovalke in tekmovalci (v nadaljevanju: tekmovalci) vseh kategorij morajo biti člani RZS in RD, in so: 
1. redni člani RD Metlika,  
2. člani druge RD dvojni člani (pridruženi) se lahko prijavijo na tekmo, ki jo organizira RD. V tem primeru 

morajo predložiti dokument (izjavo, potrdilo, itd.), da za drugo RD, to je domicilno RD ne tekmujejo v 
nobeni kategoriji in ne nastopajo na družinskih tekmah ter ribiškem carju te RD, in da ne tekmujejo za 
A ali B ligo ali državno reprezentanco.  

6. člen 
Tekmovalna sezona in sezona za družinska srečanja za razvrstitev v tekmovalno ekipo RD traja za vse vrste 
v RD, od 1. marca do 30. novembra.  
 

7. člen 
Tekmovanja v RD vseh vrst in vseh kategorijah organizira Športna komisija RD oz. TK in jih pod strokovnim 
vodstvom izvede, v skladu z internimi akti RD, akti ZRD, akti RZS, ZS-rib, RGN, in drugo veljavno zakonodajo 
s tega področja. 

Za izvedbo družabnega srečanja lahko RD zaprosijo tudi druga društva ali druge RD. RD, zagotovi 
organizacijo in uporabo vode.  

 RD, zaračuna ustrezno nadomestilo za odškodnino za uporabo vode in organizacijo. Na predlog športne 
komisije, znesek odškodnine se nakaže na TRR RD en teden vnaprej.  

 Če uporabnik ne poravna odškodnine za uporabo vode, v dogovorjenem roku se mu obračunajo 
zamudne obresti in se ob ponovni prošnji odobri le ob predplačilu obračunanih stroškov in odškodnine.  

 Prihodki od odškodnine za uporabo vode in organizacijo srečanja se evidentirajo na stroškovni nosilec 
športne komisije. 

8. člen 
Športna komisija RD kot organizator in izvajalec družabnih srečanj in tekem mora najmanj sedem dni pred 
tekmo z razpisom obvestiti predvidene sodelujoče člane RD in druge udeležence o kraju, času, zbirnem 
mestu, glavnih značilnostih tekmovalne trase, o naseljenosti in vrstah rib, ki živijo v tej vodi, in pogojih za 
uradni trening ter drugih pogojih tekmovanja. 
 

9. člen 
Športna komisija organizira naslednje družabna srečanja in tekme, v sladkovodnem športnem ribolovu, v 
lovu s plovcem: 
1. družabna srečanja članov za kvalifikacije v tekmovalno ekipo RD,  
2. tekme za ligo ZRD Bele krajine in  Dolenjske  
3. za tekme za pokal Občine Metlika, 
4. tekme državne lige (člani, mladinci, pionirji), 
 
5. družabna srečanja za Ribiškega CARJA, RD Metlika 
6. druga družabna srečanja, če se med letom ugotovi interes članov RD (invalidov, veteranov, mladih, 

stari-mladi, itd.), 
7. družabna srečanja drugih društev (po sklepu UO RD in ŠK/TK. 

 
IV. IZVEDBA TEKME IN DRUŽABNIH SREČANJ  
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10. člen 
Izvajalec vseh tekmovanj in družabnih srečanj je v RD Športna komisija, za posamezno organizacijo pa je 
odgovoren vodja »izvajalec za posamezno področje tekmovanja in družabnega srečanja«, in to: 

I.tekmovanje na ravni RZS-državna prvenstva, ZRD, tekem za pokale; »vodja tekmovalne komisija«: 
1. tekme državne lige (člani, mladinci, pionirji), 
2. tekme za ligo ZRD Bele krajine in Dolenjske  
3. tekme za pokal Občine Metlika 
4. Družabna srečanja za razvrstitev v tekmovalno ekipo, 
5. tekme drugih društev (po sklepu UO RD in ustreznem nadomestilu stroškov oz. odškodnine). 

 
II. družabno srečanje na ravni RD, Ribiški car in druge interne tekme; »Vodja ribiškega carja in drugih 

tekem«: 
1. tekmo za Ribiškega CARJA,   

 imeti morajo ribiško pravico za lov rib v ribiških revirjih s katerimi upravlja RD (LRD), imeti mora 
poravnano članarino in druge obveznosti do RD,  

 na tekmo se lahko prijavijo poleg rednih članov tudi dvojni člani (pridruženi), če imajo poravnane 
vse obveznosti do RD in imajo ribolovno pravico (LRD)  

 
2. RD Metlik, organizira tudi druga družabna srečanja, če se med letom ugotovi interes članov RD 

(invalidov, veteranov, mladih, stari-mladi, itd.).  
 za družabna srečanja veljajo določila tega pravilnika in merila, organizator pa lahko v razpisnih 

pogojih določi dodatne kriterije za udeležbo in izvedbo posameznega srečanja. 
 

11. člen 
Vodja posameznega tekmovanja in družabnega srečanja je odgovoren: 
 za primerno pripravo in ureditev prostora - trase,  
 mora v skladu s predpisi prijaviti tekmo pristojnim organom in zagotoviti prvo pomoč ob trasi,  
 glede na vrsto tekme ali družabnega srečanja, zagotovi sodnike,  
 mora zagotoviti primeren prostor za izvedbo žrebanja in za izračun rezultatov,  
 je dolžan seznaniti tekmovalce, da tekmujejo na lastno odgovornost,  
 ni dolžan nezgodno zavarovati tekmovalcev in udeležencev srečanja in njihove opreme,  
 ne sme organizirati ali dovoliti prodaje alkoholnih pijač ob tekmovalni trasi ali na njej.  

 
12. člen 

Tekmovalci udeleženci družabnega srečanja RD, morajo imeti:  
a. opravljen ribiški izpit. Izjeme so otroci do 14. leta starosti (kategorija U-14) in mladinci do 18. leta starosti 

(kategorija U-18), 
b. poravnane morajo imeti obveznosti vse obveznosti do RD iz naslova (članarina RD, delovne ure, 

poravnava iz naslova nepravilnega ribolova, itd,) in obveznosti do RZS. (RZS je dolžna obvestiti RD, če 
posamezni član RD nima poravnanih obveznosti do RZS, razen za letno članarino RZS), 

c. udeleženec družabnega srečanja / tekmovalec se lahko prijavi - registrira za RD, katere član je, to je 
matično / domicilno RD, 

d. vsak tekmovalec mora za potrebe tekmovanja posredovati določene osebne podatke, ki poleg vrste 
osebnih in drugih podatkov vsebuje tudi strinjanje z namenom njihove obdelave in njihovimi obdelovalci, 

e. prijava / registracija tekmovalcev za posamezno tekmo je v terminu, ki ga določi organizator, Športna 
komisija RD z razpisnimi pogoji za posamezno tekmo, 

f. znesek odškodnine za vsako posamezno tekmo predlaga samostojno Športna komisija (v nadaljevanju: 
ŠK) in je objavljen z razpisnimi pogoji za posamezno tekmo. Povabljeni gostje na osnovi sklepa UO ali 
ŠK in sodelujejo na tekmovanju ali družabnem srečanju plačajo odškodnino za uporabo vode. Vsi stroški 
povezani s tekmovanjem in  družabnim srečanjem za kvalifikacije za tekmovalno ekipo se evidentirajo 
na RD (Športno komisijo), 

g. tekmovalec ni prijavljen / registriran, če zanj ni poravnana odškodnina in ne sme tekmovati na nobeni 
ravni ribiških tekmovanj v RD. Odškodnina se lahko plača pred začetkom tekmovanja v gotovini ali na 
TRR RD Črnomelj (naročilnica). Organizator oz. vodja tekmovanja najmanj dan pred tekmo, določi člana 
RD, ki bo na dan tekmovanja izvršil inkaso gotovine in preveril plačila na TRR RD ter naročilnice, 
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(praviloma: blagajnik ali tajnik, lahko pa je tudi tretja oseba, ki je član RD, 
h. Če je tekmovalcu izrečen ukrep prepovedi ribolova ali je v RD suspendiran kot tekmovalec na katerikoli 

tekmi RD, mu vplačana odškodnina za druga tekmovanje ne velja tako dolgo, dokler mu ne poteče 
izrečeni ukrep.  

13. člen 
Tekmovanje na ravni RZS-državna prvenstva, ZRD, tekem za pokale, so izvajajo po pravilniku in pravilih, ki 
jih je sprejela RZS. Organizacijo in izvedbo posamezne tekme, glede na uspešnost prijave na razpis RZS in 
druge pogoje, izvede RD.  
 Za organizacijo in izvedbo tekme na tekmovalni trasi RD, ŠK predlaga sklep UO RD in ustrezno 

nadomestilo stroškov ter odškodnino za uporabo tekmovalne trase.  
 Prihodki iz tega naslova se evidentirajo na stroškovni nosilec ŠK. 
 

14. člen 
Družabno srečanje za kvalifikacije za tekmovalno ekipo RD: 
a. izvaja se najmanj 4 krat in največ 6 krat, oziroma po dogovoru v koledarskem letu (točne datume in 

druge podrobne pogoje tekmovanja določi Športna komisija, v razpisnih pogojih veljavnih za vse tekme). 
Točno število tekem se določi z letnim planom aktivnosti. 

b. udeležence družabnega srečanja se razdeli v dva sektorja, če je udeležencev več kot 7 se tekmovalce 
razdeli v 2 sektorja. V primeru neparnega števila udeležencev je A sektor neparen, 

c. štartna mesta se žrebajo po vrstnem redu prijav udeležencev, 
d. prvo in zadnje štartno mesto ima lahko izžrebani tekmovalec le enkrat v sezoni, če je tekma na jezeru 

(ribniku) ali reki, sta to oba krajna ribiča. V tem primeru se žrebanje ponovi. 
e. sodelujejo lahko člani RD Metlika, ki imajo poravnane vse obveznosti do RD in RZS in imajo ribolovno 

pravico v ribolovnih okoliših RD Metlika, in imajo tudi pravico tekmovanja, v višjih kategorijah tekmovanja 
na ravni ZRD, RZS in za državno prvenstvo, 

f. na tekmah lahko sodelujejo tudi dvojni člani RD, če dostavijo dokument (potrdilo, izjavo, itd) domicilne 
RD ali RZS, da ne tekmujejo, v drugih RD, ki bi jih uvrščala na tekmovanje višjih kategorij v A ali B ligo, 
državno reprezentanco in ZRD,  

 
15. člen 

Uvrstitev in število tekmovalcev, ki zastopajo RD na tekmah ZRD, A ligi in B ligi ter pokalnih tekmah ob 
upoštevanju določil predhodnega člena so podrobno opredeljena v »PRAVILIH o tekmovanjih v lovu s 
plovcem Ribiške družine Metlika, v nadaljevanju. Eno ekipo predstavlja pet tekmovalcev in ena rezerva. 

16. Člen 
Tekmovalci izbrani v ekipo (registrirani) imajo pravico do treninga na ribolovnih vodah, ki najbolj ustrezajo 
pogojem kjer se izvaja tekmovanje.  
Tekmovalec na treningu: 
 trening se izvaja v skladu s pravilnikom o tekmovanjih in pravili o tekmovanjih, razen, če ni v tem 

pravilniku drugače opredeljeno, (oprema za ribolov, hrana za vabo rib, čas trajanja ribolova, 
evidentiranje uplena, itd.) 

 tekmovalec pred začetkom izvajanja treninga vpiše na zadnji strani LRD datum lova in kraj ribolova, ti 
datumi se ne štejejo v vsoto dovoljenih dni po LRD, 

 tekmovalec izvaja trening izključno z eno ribolovno palico, 
 tekmovalec nima pravice izvajati treninga glede na lovopust, in ne sme izvajati treninga na drstišču, 
 tekmovalec o treningu pred pričetkom ribolova obvesti trenerja, ki ga imenuje športna komisija za čas 

trajanja mandata tekmovalne komisije,  
 tekmovalec uvrščen v ekipo se je dolžan udeležiti treningov, ki jih po vnaprej določenem terminu 

organizira trener, če se tekmovalec ne udeležuje treninga, ki ga vodi trener se to smatra kot kršitev in 
po  treh (3) izostankih iz uradnega treninga o tekmovalna komisija odloča o primernosti tega tekmovalca 
v ekipi, in o tem obvesti športno komisijo ter posebno komisijo za določitev tekmovalcev v ekipo. 

 tekmovalec je dolžan pred vsako tekmo opraviti najmanj en prosti trening. Število treningov 
posameznega tekmovalca ni omejeno. 

17. Člen 
Za posamezno tekmo za uvrstitev v višjo kategorijo (ZRD) in kvalifikacije za B-ligo in A-ligo ter državno 
prvenstvo ima  posamezni tekmovalec pravico do: 
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 nadomestila za stroške odškodnine za vodo organizatorju tekmovanja, 
 hrane za privabljanje rib do 20 litrov in do 2 kg kostnih črvov, 
 vabo in hrano za ribe za tekmovanje dobi tekmovalec na dan same tekme, 
 predsednik RD podpiše naročilnico s točno določeno vrednostjo za nabavo vabe in ribje hrane po 

tekmovalcu, glede na znane cene. Oseba zadolžena za nabavo ribje hrane in vabe izbira najbolj 
ugodnega dobavitelja, 

 nadomestila za prevoz po tarifi, ki velja za prevoz na delo in iz dela (lastno prevozno sredstvo), če se 
uporablja prevozno sredstvo RD pa se krije le strošek goriva na podlagi računa, ki glasi na RD. 

 
Zgoraj navedene stroške plača RD in se evidentirajo na stroškovni nosilec športne komisije.  V primeru, da 
RD nima dovolj denarnih sredstev na TRR tekmovalna komisija določi udeležbo na tekmovanju in o tem 
obvesti športno komisijo ter UO RD ter predlaga rešitev. 
 

18. Člen 
Tekmovalci, ki so registrirani za tekoče leto so zavezani, da prostovoljno opravijo letno 8 delovnih ur na 
ureditvi ribolovne tekmovalne trase v RD Metlika. Opravljene ure se štejejo tudi v vsoto delovnih ur po 
Pravilniku o delovnih urah članov RD in vodja tekmovalne komisije vodi o opravljenih urah evidenco ter 
trimesečno poda poročilo vodji ekološke komisije – ekologu. 
 v primeru, da tekmovalec ne opravi v celoti delovnih ur na tekmovalni trasi lahko opravi manjkajoče ure  

v okviru rednih delovnih akcij, 
 v primeru, da ob koncu leta tekmovalec ni opravil delovnih ur lahko le-te plača po ceni, ki jo določi UO 

RD in velja enotno za vse člane RD, ki niso opravili delovnih ur. 
 v primeru, da tekmovalec zagotovi donatorska sredstva ali sponzorska sredstva v vrednosti dvakratnika 

(2) vrednosti obveznih delovnih ur, tekmovalec ni dolžan posebej opraviti delovnih ur (delno ali v celoti).  

 
 

19. Člen 
Zaradi višje sile lahko tekmovalec odpove sodelovanje na tekmi in o tem takoj obvesti trenerja in vodjo 
tekmovalne komisije ter predsednika športne komisije. 
 v  primeru, da tekmovalec želi iz osebnih razlogov odpovedati sodelovanje na tekmi je dolžan najmanj 

5 delovnih dni prej o tem obvestiti obvesti trenerja in vodjo tekmovalne komisije ter predsednika športne 
komisije, 

 če tekmovalec 3x odpove sodelovanje iz osebnih razlogov na tekmi v eni sezoni o tem razpravlja 
tekmovalna komisija in predlaga rešitev  športni komisiji ter posebni komisiji za določitev tekmovalne 
ekipe. 

20. Člen 
RD Metlika ima registrirane tekmovalce za eno ekipo, ki sodeluje na tekmah ZRD in kvalifikacijah za uvrstitev 
v višjo ligo B-ligo, A-ligo ali državno reprezentanco. Stroške povezane s tekmovanjem praviloma krije RD po 
vnaprej predvidenem letnem planu za leto v katerem se odvija tekmovanje. V primeru, da pride do 
nepredvidenega zmanjšanja prihodkov ali nepredvidenega povečanja stroškov, ki so nujno potrebni za 
delovanje RD, tekmovalci, ki se udeležijo tekmovanja nosijo stroške delno ali v celoti sami. 
 v primeru, da bi člani RD želeli tekmovati v večjem številu, komisija za uvrstitev v tekmovalno ekipo 

predlaga UO RD ustrezni sklep, da se ustanovi še ena ekipa. Člani t.i. druge ekipe pa si plačajo v celoti 
vse stroške sami ali po dogovoru, 

 za tekmovalce druge tekmovalne ekipe veljajo enaka pravila in določila kot za prvo ekipo in so se dolžni 
ravnati v skladu s tem pravilnikom in merili, razen v delu glede financiranja, 

 za tekmovalce tekmovalne t.i. prve ekipe t.i. druge ekipe ali drugih posebnih ekip, ki sodelujejo na 
pokalnih tekmah nosijo vse stroške tekmovanja sami. Za tekmovalce drugih ekip na pokalnih 
tekmovanjih veljajo pravila in določila opredeljena v tem pravilniku in pravilih. 

 
21. člen 

Predlagani tekmovalci v tekmovalno ekipo morajo podpisati pisno izjavo, katero pripravi RD, da sprejemajo 
dolžnosti in odgovornost, da bodo delovali kot posamezniki in kot ekipa za čim boljše rezultate, v čast in 
dobro ime RD Metlika in da bodo dosledno spoštovali etični kodeks, ki ga je sprejela RZS.  
 Da bodo sodelovali tudi z lastnim deležem finančnih sredstev za udeležbo na tekmah za ligo ZRD Bele 

krajine in Dolenjske  za tekme  A-ligo, B-ligo in državno reprezentanco (tekmovalno opremo, potne 
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stroške, itd), če RD ne zagotovi dovolj finančnih sredstev za ta tekmovanja. 
 

Uvrščen tekmovalec v ekipo lahko odstopi od uvrstitve v tekmovalno ekipo, če poda pisno izjavo ali izjavi na 
sestanku in je to evidentirano v zapisniku ŠK ali UO RD).  
 Tekmovalec, ki je odstopil ne more samovoljno odstopiti svoje uvrstitve v tekmovalno ekipo drugemu 

tekmovalcu.  
 V primeru odstopa predlaganega tekmovalca v tekmovalno ekipo Športna komisija določi novega 

tekmovalca, na osnovi opredeljenih meril v tem pravilniku kot je to ugotovila posebna komisija. 
 
Uvrščeni tekmovalci se na tekmah morajo dosledno spoštovati dolžnosti in odgovornosti po tem pravilniku, 
v primeru, da tekmovalci ravnajo na tekmi tako, da kvarno vplivajo na sotekmovalce in ekipo kot celoto, da 
blatijo RD in razpihujejo neresnico, da so pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc, poleg 
ukrepov, ki jih sprejme vodstvo tekmovanja je Vodja tekmovalne ekipe dolžan o tem pisno obvestiti Športno 
ekipo ta pa UO RD. 

22. člen 
Družinske tekme - družabno srečanje s tekmovanjem na ravni RD, lahko se udeležijo člani RD, ki imajo 
ribolovno pravico (plačana članarina, LRD, delovne ure, itd.) in člani drugih RD, če so tudi člani RD Metlika 
in imajo ribolovno pravico (plačana članarina, LRD, delovne ure, itd.), vendar ob pogoju, da dvojni člani 
(pridruženi), prinesejo pisno potrdilo/izjavo, da ne tekmujejo na družinskih tekmah (srečanjih) drugih RD, 
 pravila tekmovanja na družabnih srečanjih - družinskih tekmah so enaka kot veljajo za tekmovalce na 

tekmah ZRD, če ni v razpisnih pogojih določeno kako drugače, 
 tekmovalci na družinskih tekmah nastopajo posamezno, prostovoljno in na lastno odgovornost, 
 na družinskih tekmah krijejo vse stroške (ribje vabe, hrana za krmljenje rib, potni stroški, itd.) vsak 

posameznik sam, 
 znesek odškodnine za uporabo trase in ribolovne vode ( nagrade, pokali, itd.), se določi ŠK z razpisnimi 

pogoji, 
 štartne številke postavljajo dva (2) člana RD Metlika skupaj (dva (2) tekmovalca ali druga dva (2) člana 

RD, ki jih pooblasti oz. določi ŠK). 
 

23. člen 
Družabno srečanje na ravni, RD »Ribiški car« in druga srečanja (razen srečanja za kvalifikacije za ZRD), 
organizira posebna podkomisija in veljajo pravila, ki so opredeljena v tem pravilniku.  
 posebnosti, ki niso posebej opredeljene, v tem pravilniku in merilih opredeli Športna komisija in 

podkomisija za organizacijo in izvedbo teh tekem, ter jih objavi v pisni obliki in na spletni strani RD, in v 
razpisnih pogojih za izvedbo »Ribiškega carja« in drugih posameznih tekem. 

 Ribiški car postane tisti, ki ujame po pogojih tekmovanja »posamezno najtežjo ribo«, 
 na tekmovanju za ribiškega carja velja izjemoma pravilo, da tekmovalec lahko lovi na dve palici. Ostala 

oprema tekmovalca in pravila so enaka kot to velja za tekmovalce na tekmah ZRD in družinskih 
srečanjih,  in v skladu s Pravilnikom o športnem ribolovu RD in RZS, 

 prvi trije tekmovalci. »ribiški car«, »prvi oproda« in »drugi oproda«,   V primeru, da organizator 
tekmovanja zagotovi dodatna sponzorska darila se lahko nagradni fond poveča in razdeli med več 
udeleženci, glede na vrstni red doseženih rezultatov. 

 odškodnino za uporabo ribolovne trase določi organizator z razpisnimi pogoji, lahko pa najmanj ½ ure 
pred tekmovanjem in jo pobere pred začetkom tekmovanja.  

 prijavljeni tekmovalec, ko ni plačal prijavnine vsaj ½ ure, po uri izbora nima pravice žreba, diskvalificiran 
je tudi prijavljeni tekmovalec, za katerega se ugotovi, da nima poravnanih drugih obveznosti do RD ali, 
da je prijavljene v nasprotju z določili tega pravilnika in pravil tekmovanja. 

 
24. člen 

Družabna srečanja interne tekme drugih društev, ŠK/TK organizira na tekmovalni trasi RD za ustrezno 
odškodnino. Prihodki iz tega naslova se evidentirajo na stroškovni nosilec ŠK. 
 podkomisija za izvedbo tekme drugih društev (po sklepu UO RD in ustreznem nadomestilu stroškov oz. 

odškodnine), v sodelovanju s predstavnikom društva, ki sodeluje na tekmi opredeli pogoje tekmovanja.  
 pogoji tekmovanja drugih društev so enaki kot so določeni za družinske tekme RD I. način, oziroma kot 

to veljajo za Ribiškega carja II. način.  
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25. člen 
Za vse tekme RD na katerih so udeleženi člani RD in so v pristojnosti organizacije in izvedbe Športne komisije 
RD se postavi napis, ki opozarja mimoidoče in druge, da je tekma ta dan in čas trajanja. Izobesi se tudi 
zastava RD Metlika in zastava Občine Metlika. 
 

26. člen 
Tekme v ribolovu sladkovodnem ribolovu s plovcem vodijo naslednji organi:  

delegat, glavni sodnik, sektorski sodniki, startni sodniki, vodja ekipe, komisar lige in sodniški kolegij.  
 

a. delegat in glavni sodnik morata imeti opravljen izpit za državnega ribiškega sodnika. 
b. sektorske in startne sodnike imenuje izvajalec tekme. Sektorski sodnik mora imeti izpit za državnega 

sodnika,  
c. startni sodnik pa izpit za družinskega sodnika. Vodjo ekipe imenuje RD, za katero ekipa tekmuje. 

Komisarja lige imenuje TK RZS. Sestavo sodniškega kolegija določa ta pravilnik.  
 

Športna komisija RD skupaj z organizatorjem posamezne tekme določi, kateri organi so v smislu tega člena 
potrebni za organizacijo in izvedbo posamezne tekme in posameznega družabnega srečanja, da je izpeljano 
v skladu s tem pravilnikom in drugimi internimi akti ter akti RZS. 

 
27. člen 

a. Tekmovalec mora:  

 upoštevati tekmovalni in ribiški etični kodeks,  
  upoštevati določila o športnem ribolovu, po tem tekmovalnem pravilniku ali po pravilih tekmovalne 

discipline in prilagoditi način ribolova tem aktom,  
 upoštevati dodatna navodila in zahteve izvajalca tekme, če jih je ta sporočil v razpisu tekme,  
 prilagoditi svoje gibanje v tekmovalnem prostoru tako, da ne povzroča hrupa ali kako drugače ovira 

drugih tekmovalcev, — odpenjati ribe in jih spuščati v mrežo ali vračati v vodo v skladu z ribiško etiko,  
loviti samo v svojem tekmovalnem prostoru. 

 ima pravico do zahteve ponovnega tehtanja lastnega ulova, če se ne strinja s prikazano (zvagano ) prvo 
težo.   

 
b. Tekmovalec med tekmo ne sme:  

 sprejemati pomoči drugih,  
 zapuščati svojega tekmovalnega prostora brez vednosti startnega sodnika,  
 uporabljati prepovedanih substanc v ribji hrani ali vabah,  
 žaliti drugih tekmovalcev, sodnikov, predstavnikov izvajalca ali predstavnikov organizatorja,  
 uživati alkoholnih pijač ali prepovedanih substanc,  
 sugerirati sodnikom težo oziroma velikost lastnega ulova ob tehtanju oziroma merjenju.  
 

28. člen 
Na tekmah je prepovedano uživanje alkoholnih pijač ali drugih prepovedanih substanc. Listo prepovedi vsako 
leto objavi OKS-ZŠZ. Ta prepoved velja v času tekmovanja tudi za predstavnike organizatorja, izvajalca in 
vse udeležence tekme.  
 
 
V. RAZGLASITEV REZULTATOV IN REŠEVANJE PRITOŽB  

29. člen 
Po izračunu sodnik objavi (praviloma v pisni obliki) rezultate za 15 minut na vpogled za odpravo morebitnih 
napak prepisovanja ali izračuna. Zahteve za popravek matematičnih in slovničnih napak ne štejejo kot 
pritožba.  
Če ni pritožbe, delegat tekme oz. najvišji organ, po preteku tega časa razglasi rezultate za uradne 
 

30. člen 
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Če nihče od pritožbenih strank ne napove pritožbe na drugostopenjski organ, sodnik v sodelovanju s 
predstavnikom izvajalca podeli priznanja in medalje.  

Pokale, medalje, priznanja, itd najboljši ekipi, njenim članom in najboljšim posameznikom.  

31. člen 
Pritožba je lahko ustna, če se nanaša na dolžino palic, na količino ribje hrane, na količino ali vrsto vab, na 
način ribolova, na postavitev tekmovalca ipd.. Pritožbo poda upravičenec sektorskemu ali glavnemu sodniku 
že med pripravo na tekmo ali med tekmo samo. Sodnik ustno pritožbo vpiše oz. označi na tekmovalni karton.  

Če pride do kršitev tekmovalnih pravil in predpisov, ki se nanašajo na organizacijo ali izvedbo tekme, ali 
zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa, lahko prizadeti izroči pisno pritožbo delegatu tekme takoj ali 
najpozneje 15 minut po razglasitvi rezultatov ob vplačilu takse v višini 20 €. Pri ekipnem tekmovanju sme 
pritožbo podati le vodja ekipe.  

Plačana taksa se pritožniku vrne v primeru, da s pritožbo uspe, v nasprotnem primeru pa jo delegat oz. glavni 
sodnik nakaže na TRR RD Metlika (Športne komisija). Plačano takso delegat  oz. glavni sodnik zabeleži v 
poročilo o tekmi, RD pa mu pošlje potrdilo o vplačilu.  

 
32. člen 

Sodniški kolegij po tem pravilniku odloči o pritožbi v 30 minutah po objavi rezultatov v skladu s tem 
pravilnikom in pravili, ki veljajo za posamezno tekmo. Na odločitev ni možna pritožba in je dokončna za vse 
tekme družabnih srečanj RD Metlika. 
 
 
VI. SANKCIJE IN NJIHOVO IZREKANJE  

33. člen 
Zaradi kršitve določb tega pravilnika ali pravil posameznih tekmovanjih, ki se nanašajo na organizacijo in 
izvedbo tekme in družabnih srečanj, ugotovljenih na podlagi obravnavanih pritožb in prejetih poroči, TK s 
pisnim sklepom izreče izvajalcu tekme, ki tekmo vodijo:  

suspenz do dokončne odločitve o sankciji, vendar za največ 3 mesece, — opomin,  
prepoved opravljanja funkcije v tekoči ali še naslednji tekmovalni sezoni,  
odvzem izvedbe že dodeljenih tekem ali izvedbo tekem v naslednji tekmovalni sezoni.  
 
Če gre za hude nepravilnosti, TK ob izreku sankcije razveljavi tekmo in razpiše nadomestno. Pred izrekom 
sankcije, razen začasnega suspenza, je potrebno prizadetemu omogočiti, da poda zagovor, razen če ga le-
ta izrecno odkloni ali če se neopravičeno ne odzove povabilu na zagovor.  

Zoper sklep TK je v osmih dneh od prejema dopustna pisna pritožba, o kateri dokončno odloči UO RD 
Metlika.  

34. člen 

Če tekmovalec ne upošteva dolžnosti iz tega pravilnika, mu glavni sodnik oz. sektorski sodnik izreče opomin 
in sicer tako, da mu pokaže rumeni karton ter zabeleži izrečeni opomin v tekmovalni karton in z odločitvijo 
seznani glavnega sodnika.  

Če tekmovalec, kateremu je že bil izrečen opomin, stori novo kršitev ali ponovi staro, zaradi katere mu je bil 
že izrečen ukrep, mu sodnik izreče drugi opomin in  podeli rdeči karton ter ga zabeleži v tekmovalni karton. 
Po prejemu drugega opomina se tekmovalca izključi s tekme.  

 
Zaradi kršitev določb, ki se nanašajo na uporabo ribje hrane in vab oziroma prepovedanih substanc v njih ali 
zaradi uživanja prepovedanih substanc med tekmo, sodnik podeli takoj rdeči karton, ga zabeleži v tekmovalni 
karton in tekmovalca izključi s tekme.  

Tekmovalca, ki je bil v tekmovalni sezoni v istem tekmovalnem sistemu dvakrat izključen iz tekme, TK 
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suspendira iz tekmovalnega sistema za nadaljnji dve leti, upoštevaje datum druge izključitve.  

Rezultate s tekme, ki jih je dosegla kaznovana ekipa ali njen tekmovalec, se upošteva tako, kot je določeno 
v pravilih o tekmovanjih v posamezni disciplini. 

 
 

VII. POSEBNA PRAVILA  
35. člen 

Družabno srečanje v lovu rib s plovcem za invalide. Izvedbo posameznih tekem izpelje RD, če ima 
ustrezne pogoje in ki sodelujejo z invalidskimi organizacijami v območju svojega delovanja.  
 

36. člen 
Vprašanja, ki niso urejena v tem pravilniku, so urejena v pravilniku o tekmovanjih v sladkovodnem športnem 
ribolovu s plovcem in se smiselno uporabljajo v RD.  
 

37. člen 
Vse tekme, na katere se navezuje ta pravilnik, se financirajo iz prejetih plačil za odškodnino. Odškodnina se 
obračuna za uporabo vode za kritje stroškov logistike, nabavo priznanj, pokalov in medalj ter plačila prehrane, 
udeležencem tekem in družabnih srečanj.  

 
VIII. SPONZORSTVO in DONATORSTVO 

38. člen 
Predsednik RD in Predsednik ŠK ter Vodja TK se dogovorijo v katerih primerih nastopa ŠK oz. TK samostojno 
v pridobivanju denarnih sredstev od pravnih in fizičnih oseb, v sled objektivnih okoliščin, ki se navezujejo na 
sponzoriranje in donacije denarnih sredstev izključno za šport  in tekmovanje v ribolovu. Za posamezno 
koledarsko leto se sprejme dogovor / zapisnik s program aktivnosti za pridobitev denarnih sredstev 
sponzoriranje in donacije ŠK. Pridobljena sredstva iz tega naslova se neposredno evidentirajo na ŠK. 

 

IX. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVIL O TEKMOVANJIH IN DRUŽABNIH SREČANJIH V SLADKOVODNIH 
VODAH S PLOVCEM V RD METLIKA 

39. člen  

Za družabna – interna tekmovanja v lovu rib v sladkovodnih vodah s plovcem so:  

 vse tekme za vse kategorije in družabna srečanja ravni RD Metlika 
 , ki jih za potrebe RD izvedbe za uvrstitev v višje lige državnega prvenstva in pokalna tekmovanja (tekme 

državne lege (člani, mladinci, pionirji), tekme za ligo ZRD Bele krajine in  Dolenjske. 
 
a. družabno srečanje na ravni RD za klasifikacije v tekmovalno ekipo za ZRD,  
b. družabno srečanje na ravni RD (druga srečanja), če tako odloči Športna komisija RD (v 

nadaljevanju: ŠK) v svojem letnem planu (Ribiški car in druge interne tekme). 
 

X. TEKMOVANJA  

40. člen   

Na ravni RD tekmujejo posamezni člani RD, ki imajo pravico sodelovati, v skladu s »Pravilnikom o 
tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu Ribiške družine  Metlika«. (v nadaljevanju: RD s 
ciljem, da se posameznik uvrsti v ekipo RD, v kvalifikacijsko tekmovanje za vstop v državno B-ligo. 

Število tekem določi za vsako posamezno leto ŠK, v letnem planu, vendar ne manj od 4 tekem in ne več kot 
6 tekem. 
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Šteje se skupni rezultat vseh srečanj za kvalifikacije v tekmovalno ekipo ob upoštevanju, da se najslabši 
rezultat ne upošteva (po formuli: n -1). 

 

XI. TEKMOVANJE ZA VSTOP V ZRD LIGO  

41. člen  

V tekmovanje na ravni Združenja ribiških družin Bele krajine in Dolenjske (v nadaljevanju: ZRD) se 
upoštevajo rezultati doseženi na družabnih srečanjih RD in doseženi rezultati na skupni lestvici za državne 
lige, ki se vodi na ravni Ribiške zveze Slovenije (v nadaljevanju: RZS). 
 
Pravico nastopa v tekmovanju ZRD imajo najboljši posamezniki – tekmovalci,ki jih določi predsednik TK  
glede na prosto mesto v določeni kvoti – številu) tekmovalcev za ekipo, ki se določi v skladu s pravili, ki 
veljajo za tekmovanje za kvalifikacije v državno B ligo.  

42. člen 
Mladi tekmovalci (prvenstvo mladih U 14 / otroci) tekmujejo na ravni ribiških družin skupaj dečki in deklice. 
Prvih pet uvrščenih tekmovalcev (oz. tekmovalk) na družinskih tekmah se uvrsti v ekipo za tekmovanje 
posameznega območja (ZRD).  
Ekipo tekmovalcev otrok posameznega ribiškega območja sestavlja pet tekmovalcev in ena rezerva.  

43. člen  
Tekmovalci tekmujejo na ravni RD (družabna srečanja) in sestavljajo tekmovalno ekipo za tekmovanje 
ribiškega območja (ZRD). Konkurenca je za oba spola skupaj.  

a. Ekipo RD Metlika sestavljata predsednik TK, v ligi ZRD  
b. če se tekmovalec iz točke (a) odpove udeležbi na tekmovanju se uvrsti v ekipo naslednji uvrščeni tekmovalec .  
c. ugotovljeno razvrščanje tekmovalcev za tekmovalno ekipo ugotovi Športna komisija na osnovi tega pravilnika in 

sprejetih pravil. O razvrstitvi vseh tekmovalcev v vseh kategorijah oz. vrstah tekmovanja poroča UO RD.  
d. posebna komisija za ugotovitev in potrditev tekmovalne ekipe v sestavi: Predsednik ŠK, Vodja TK, 

Trener tekmovalcev in Predsednik RD, ugotovi in potrdi, razvrstitve tekmovalcev v višjo stopnjo 
tekmovanja na osnovi kriterijev in meril tega pravilnika, po predlogu ŠK. V primeru ugotovitve enakega 
rezultata dveh ali več tekmovalcev odloči komisija z glasovanjem. V primeru enakega števila glasov se 
šteje glas predsednika ŠK dvojno. 

e. posebna komisija za ugotovitev in potrditev tekmovalne ekipe lahko določi tudi drugega tekmovalca iz 
točk (a), če ugotovi, da posameznik nima ustreznih pogojev glede: finančnih zmožnosti, opreme, 
zdravstvenega stanja.  

f. posebna komisija za ugotovitev in potrditev tekmovalne ekipe pri ugotavljanju razvrstitve vodi zapisnik 
v katerem so podani doseženi rezultati posameznih tekmovalcev v minuli sezoni in razvrstitvi na višjih 
stopnjah tekmovanja in poklanih tekmah. 

 

44. člen  

Pravico sodelovanja na pokalnem tekmovanju imajo vse registrirane ekipe članice RD Metlika Ekipa članov 
šteje pet tekmovalcev, ekipa članic pa tri tekmovalke. Vsaka ekipa ima lahko rezervnega tekmovalca oz. 
tekmovalko. 

 
XII. KATEGORIJE TEKMOVALK IN TEKMOVALCEV  

 
45. člen 

Tekmovalci se razvrstijo v starostne kategorije po doseženi starosti na dan 31. decembra v obravnavani 
tekmovalni sezoni – za celo tekmovalno sezono, v naslednje kategorije:  
U14 (otroci obeh spolov) od 7. do 14. leta,  
U18 (mladi obeh spolov) od 14. do 18. leta,  
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U22 (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.  
 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.  
 Razvrstitev po kategorijah  določi Športna komisija oz izvajalec tekme v razpisnih pogojih za posamezno 

tekmovanje. 
 
 

XIII. TEKMOVALNE TRASE  

46. člen 
Tekme in družabna srečanja RD se organizirajo:  
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.  

 
47. člen  

Tekmovalci tekmujejo v neprekinjeni vrsti. Tekmovalno progo se razdeli v sektorje. Sektorji morajo biti 
vidno označeni in so lahko ločeni med seboj.  

48. člen  

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.  

 
45. člen  

Tekmovalna mesta morajo biti široka najmanj 10 m na tekoči vodi.  

Tekmovalna mesta na stoječi vodi morajo meriti najmanj 9 m.  

 
 

46. člen  

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.  

 

XIV. ŽREBANJE TEKMOVALNIH MEST  

47. člen  

Vodja tekmovanja in družabnega srečanja mora pred začetkom žrebanja podati pisne prijave, po potrebi pa 
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tudi osebne dokumente. Potrdila ali izjave,  da se lahko preveri identiteto tekmovalcev.  

Če so na tekmovanju prijavljeni posamezniki (Nice), 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 sodnik preveri, katera ekipa/posameznik je na prejšnjih tekmovanjih že izžrebala krajne 
številke. Take ekipe/posamezniki žrebajo najprej s tem, da sta predhodno izvzeti prva in zadnja tekmovalna 
številka.  

Vsaka ekipa ali posameznik imata lahko v istem sistemu tekmovanja samo enkrat krajno številko razen v 
primeru, če so jo imeli že vsi sodelujoči.  

48. člen  

Menjava startnih mest ni dovoljena.  

Zamenjava tekmovalca je možna, če je bila zamenjava prijavljena najmanj 10 minut pred začetkom žrebanja.  

XV. ODHOD NA TEKMOVALNA MESTA  

49. člen  

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.  

 
50. člen  

Vsak tekmovalec prejme od vodje startno številko in tekmovalni karton.  

 

51. člen  

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.  

XVI. PRIPRAVE NA TEKMO  

52. člen  

Glavni sodnik da dogovorjeni znak za priprave na tekmo je največ (120) minut pred začetkom. Čas priprav 
se lahko po dogovoru s vodji ekip tudi skrajša.  

Na družinskih srečanjih (tekmah) je čas priprav omejen na (60) minut po prihodu vseh tekmovalcev na lovna 
mesta.    

53. člen  

Po znaku za pripravo na tekmo sme tekmovalec:  

vstopiti v tekmovalni prostor,  
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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.  

XVII. KRMLJENJE PRED TEKMO  

 
54. člen  

Količina krme je omejena na 20 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: koruza, pšenica, konoplja in drugi dodatki, 
ki niso neprijetni za favno vodnega okolja ter pesek, 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  
ličink trzačev (»fuj«). 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 vrečkah, razen verdevas če je ločen od fuja s papirjem.  

 
55. člen  

Tekmovalec sme začeti krmiti po zvočnem ali ustnem 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 cup«). 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 (5) centimetrov.  

 
 

XVIII. TEKMA  

56. člen  

Tekma se začne po drugem zvočnem ali ustnem signalu in traja tri ure. ( 4 ure – pravilnik RZS, FIPS-e.d.)   

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.  
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57. člen   

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: U14 (otroci oba spola),  
do 11,5 m: U18 (mladi oba spola),  
do 11,5 m: članice nad 18 let,  
do 11,5 m: invalidi in veterani,  
do 13,0 m: U22 (mlajši člani),  
do 13,0 m: člani nad 22 let.  
 
Omejitve dolžin palic veljajo za kategorijo in ne na starost posameznega tekmovalca ali tekmovalko.  
 

58. člen  

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 4 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 vabe, ki jih nabode na trnek,  
 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:  

 uporabljati naslednjih vab: umetnih muh (tudi ponaredki ličink trzačev, bub…), blestivk (mepsi in druge 
kovinske vabe za plenilke), voblerjev (grdi rački, rapale, stormi…), živih ali mrtvih rib ali koščkov rib ali 
ribjih iker, kruha, testa, mešanic snovi ali vab (palete, bojliji, kroglice, stisnjena vaba za na trnek, 
'tajger'…) in celuloznega kruha,  

 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.  
 

59. člen  

S tretjim zvočnim  ali ustnim signalom glavni sodnik opozori, da se je začelo zadnjih pet minut tekme.  

 
60. člen   

Četrti zvočni ali ustni 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.  
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XIX. TEHTANJE ULOVA  

61. člen  
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. 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.  

 
XX. IZRAČUN REZULTATOV  

62. člen 

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 )  
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                                             Število neg. točk = ------------------------------------- 
                                                                                            2  
 
n = število vseh tekmovalcev v sektorju  
m = število tekmovalcev v sektorju, ki so ujeli ribo. 
 
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.  

 
63. člen  

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.  
Rezultati tekmovanja se objavijo najkasneje v 7 dneh po opravljenem tekmovanju na spletni strani RD in 
oglasni deski  pred pisarno RD in to: 
a.) za vsako posamezno tekmo in 
b.) kumulativno, za družinske tekme 
c.) TK objavi tudi rezultate vseh vrst tekmovanja v letnem poročilu, ki je sestavni del gradiva Zbora članov 

RD  
d.) TK, lahko pa tudi skrbi, da se objavijo rezultati družinskih tekem in tekmovalna ekipa v medijih.  
e.) Vsi rezultati se hranijo na sedežu RD.    

 
 

XXI. KONČNE DOLOČBE  
64. člen  

Za reševanje vprašanj, ki v teh pravilih niso definirana ali so nejasna, se uporabi Pravilnik o tekmovanjih v 
sladkovodnem športnem ribolovu RZS in Pravila o tekmovanjih v lovu rib s plovcem RZS ter mednarodne 
federacije FIPS-e.d.  

65. člen 

Z uveljavitvijo tega Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu RD Metlika in Pravil o 
tekmovanjih v lovu rib s plovcem RD Metlika preneha veljati Pravilnik o tekmovanjih v lovu rib RD Metlika in 
drugi sklepi, ki urejajo to področje. 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme UO RD Metlika. 

 
 

XXII. PREHODNE DOLOČBE: 

 
66. člen 
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Tekmovalna ekipa se praviloma določi oz. oblikuje najkasneje v I. trimesečju leta v katerem bo tekmovala.  
 
 

Metlika 29.11.2019  Predsednik 
  Ribiške družine Metlika 
  Vesna Doltar 

 


