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RAZPIS TEKMOVANJA V LOVU RIB S PLOVCEM 

 

GRB OBČINE SEVNICA 

 
Ribiška družina Sevnica razpisuje tekmovanje v lovu rib s plovcem, ki bo v nedeljo, 
28.09.2014 
 
Zbor tekmovalcev bo v gostišču Felicijan ob 7.00. Tekmujejo 5-članske ekipe. Tekmuje se po 
pravilniku RZS. 
Tekmovanje bo potekalo na tekmovalni trasi Orehovo - reka Sava. 
 
Prosimo vas, da se prijavite na telefon 041 472 329 (Toni Stritar) ali po elektronski pošti: 
toni.stritar@gmail.com 
 
Prijavite se najkasneje do 26.09.2014  
 
Urnik tekmovanja: 
 
- 7.00 prijava v gostilni Felicijan 
- od 7.00 do 7.30 žrebanje tekmovalnih mest 
- od 7.30 do 8.00 odhod na tekmovalno traso 
- ob 8.00 vstop na tekmovalna mesta in priprava na tekmovanje 
- ob 8.50 kontrola hrane in živih vab 
- ob 9.50 do 10.00 krmljenje 
- od 10.00 do 14.00 tekmovanje 
- od 14.00 do 14.30 tehtanje 
 -ob 15.00 kosilo v gostilni Felicijan in razglasitev rezultatov. Prvih 5 v sektorju prejme 
praktične nagrade. 
 
Odškodnina na tekmovalca znaša 15 € ter 10 € za vodjo ekipe. Odškodnino nakažite na TRR 
0315 8100 0683 111 pri SKB banki. 
Ekipa, ki ne bo imela plačane odškodnine ali veljavne naročilnice, ne bo mogla tekmovati. 
 
Omejitev hrane za tekmovanje je 20 l hrane in 2,5 l živih vab.  
 
Opis trase:  
Na tekmovalni trasi je počasi tekoča voda, globine so od 2,5 do 3 m na oddaljenosti 20 do 30 
m. Dalje se spusti globina na 9 m. Reka je naseljena z zeleniko, ogrico, malo platnico, 
klenom, babuško, rdečeoko, krapom.  
 
Lovi se na lastno odgovornost. 
 
Vse informacije lahko dobite pri Toniju Stritarju, tel. 041 472 329. 
 
 
Lep pozdrav in dober prijem!                    Predsednik Tekmovalne sekcije v LRP 
              RD Sevnica 
  
 
Sevnica, 08.09.2014                                              Toni Stritar 


