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Vodjem tekmovalnih komisij  

v  ribiških družinah 

 

 

VABILO NA SREČANJE VETERANOV IN TEKMOVANJE V LOVU RIB Z UMETNO MUHO 

Že nekaj let potekajo pod okriljem MTK tudi veteranska tekmovanja, ki so namenjena ljubiteljem 
muharjenja ter prijetnega druženja, starejšim od 55 let.  

Običajno smo imeli samo eno srečanje s tekmovanjem in sicer na vodah Ribiške Družine Tržič, ki se je 
vedno prijazno odzvala vabilu za organizacijo tega tekmovanja. 

Ker se je pokazal interes s strani udeležencev tega  prijateljskega,  tekmovalnega druženja,  bomo letos 
razširili te aktivnosti na tri tekmovanja, ki bodo potekala na treh različnih revirjih po Sloveniji.  

Velikodušno so sprejele organizacijo še RD Mozirje in RD Ljubno. Termini tekmovanj so naslednji: 

 

1 11. 5. LRM  DP - veterani Ljubno Savinja 

2 22. 6. LRM  DP - veterani Mozirje Savinja 

3 20. 9. LRM  DP - veterani Tržič Sava  

 

Tekmovanja bodo potekala po prirejenih, enostavnejših pravilih, saj je namen teh tekmovanj predvsem 
druženje z vrstniki, v zdravem, tekmovalnem vzdušju. 

Na zadnji tekmi bomo tudi razglasili tri najuspešnejše ribiče v tekmovalni sezoni. 

Predpogoj za udeležbo je izpolnjena starost 55 let v tekoči sezoni in predhodna prijava za vsako 
tekmovanje posebej. Interesenti se lahko že prej prijavijo na naslov sport.danilo@siol.net in bodo pred 
vsako tekmo še posebej opozorjeni na termin tekmovanja. 

Štartnina za posamezno tekmovanje bo 20€ in se bo plačala organizatorju, ki bo poskrbel tudi za 
prigrizek in pijačo. 

Podrobnejše informacije lahko dobite na zgornjem naslovu ali na tel. številko 041 643 194. 

 

                                                                                   Za MTK, vodja veteranske lige  

                                                                                   Danilo BIŽAL l.r. 

                      



                                                                         

Kratka pojasnila tekmovalnih pravil: 

 

- Tekmovanje potekala v dveh etapah po 90 minut. 
- Vsak tekmovalec lahko vpiše na etapo pet merskih rib, od katerih se štejejo v rezultat 3 največ 

točkovane (od vsake etape). 
- Ribo vpiše na tekmovalni list najbližji sodnik. 
- Ribe se štejejo po sistemu: šarenka in potočna zlatovščica 1 cm – 1 točka, potočna postrv in 

lipan 1 cm – 1,2 točke. 
- Rezultati posameznega tekmovanja, se dobijo  po sistemu največ osvojenih točk 
- Končni rezultati v ligi se dobijo po sistemu negativnih točk (npr. 1. mesto 1 negativna točka, 2 

mesto 2 negativni točki, itd). 
- Zmagovalec je tisti, ki ima najmanj negativnih točk. 
- Lovi se z muharico in muho na brezzalustniku ter brez dodatne obtežitve predvrvice. 
- Prvi trije uvrščeni prejmejo pokale.  
- Zaželjena je udeležba na vseh 3 tekmah, ni pa nujna. 

 


