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                                                                       VABILO! 

 

RD Metlika razpisuje tradicionalno Tekmovanje v lovu rib s plovcem za Pokal Občine Metlika za 

sezono 2022, v nedeljo, 16.10.2022 s pričetkom ob 7. uri. 

 

Tekmovanje se bo odvijalo po sledečem urniku: 

 7.00 – 7.15 zbor ekip na ribniku Prilozje, potrditev prijav 

 7.15 – 7.45 žreb tekmovalnih mest 

 7.45 – 8.00 odhod na tekmovalno traso 

 8.00 – 9.55 vstop na tekmovalno mesto, priprava na tekmovanje 

 9.55 – 10.00 krmljenje 

 10.00 – 14.00 tekmovanje 

 14.00 – 14.45 tehtanje ulova 

 od 15.15 dalje kosilo, razglasitev rezultatov  

 

Tekma bo na tekmovalni trasi Park Gradac na reki Lahinji – sektorja A in B, ter na srednjem 

ribniku Prilozje – sektor C. Ekipa sama določi, kateri tekmovalec bo na ribniku. V primeru 

neustreznih pogojev za izvedbo tekme, se tekmovanje prestavi na drugo lokacijo ali pa odkaže. Vodje 

ekip naj preverijo pri organizatorju dejansko stanje v tistih dnevih. Treningi so možni le ob predhodni 

prijavi pri vodji ribočuvajev in v dogovoru z njim za dan 14.10.2022 na Lahinji in z oskrbnikom 

ribnika 15.10.2022 popoldan na ribniku. 

 

Reka je naseljena z rdečeoko, zeleniko, platnico, podustjo, klenom, ostrižem in krapom. Globina vode 

se giblje med 3 in 5 m. V ribniku je gojeni krap, linj, amur. Globina vode je v povprečju 1,5m. 

Tekmovalo se bo po pravilniku RZS za LRP, tekmuje se na lastno odgovornost in s skrbjo na varnost 

sotekmovalcev. Lovna mesta ponekod niso v istem medsebojnem razmiku zaradi naravnih ovir 

 

Prijavnina za tekmovalca znaša 15€, za vodjo ekipe ali spremljevalca pa 10€. Tekmujejo ekipe s 

tremi člani, posameznikov ni. Vplačila so možna preko naročilnice ali direktno preko nakazila na 

TRR 02994-0016536907 pri NLB d.d., poslovalnica Metlika s pripisom: Odškodnina za uporabo vode. 

 

Družine naj prijavijo ekipe in soudeležence najkasneje do 12.10.2022 (zaradi omejenega števila 

ekip - 15) na e-naslov info@rdmetlika.si, ali po navadni pošti na naslov Ribiška družina Metlika, 

Krasinec 150, 8332 Gradac. Prosimo vas, da zaradi priprave tras in tekmovalnih dnevnikov, pošljete 

imena tekmovalcev na e-mail naslov ali jih sporočite preko GSM telefonov kontaktnim osebam. 

 

Lep pozdrav in dobrodošli. 

 

DOBER PRIJEM! 

 

Kontaktne osebe: 

 Verbanec Rok                 040 329 424 (TEKMOVALNA ) 

 Jože Pezdirc 041 392 365 (vodja ribočuvajev RD Metlika  

 Turk Gregor                   041 466 791 (TAJNIK) 


