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RAZPIS DRUŽINSKIH SREČANJ ZA ČLANICE IN ČLANE RD METLIKA V LETU 2018 
 
Razpisani so datumi družinskih srečanj s tekmovanji v lovu rib s plovcem za članice in člane RD Metlika v letu 2018. Poleg 
dnevnega razporeda je podan opis, kako se bo izvajalo tekmovanje. 
 
Želim obilo ribolovne sreče in več dobrega druženja med nami. 
Dober ulov! 

Članska tekmovalna komisija RD Metlika 
Kerč Jože 

Datum: 
1. 10.6.2018 – Prilozje; dolnji ribnik 
2. 25.6.2018 – Prilozje; zgornji ribnik 
3. 15.7.2018 – Prilozje; zgornji ribnik 
4. 2.9.2018 – Gradac; Lahinja 
5. 16.9.2018 - Gradac; Lahinja 
6. 30.9.2018 - Gradac; Lahinja 

 
Tekmovanje se bo odvijalo po sledečem urniku: 
 
 7.00 – 7.10 zbor na trasi 

 7.10 – 7.30 žreb tekmovalnih mest 

 7.30 – 8.55 vstop na tekmovalno mesto, priprava na tekmovanje 

 8.55 – 9.00 krmljenje 

 9.00 – 12.00 tekmovanje 

 od 12.15 dalje tehtanje, vpis rezultatov  

 
Urnik se ne premika, zato ni naknadnih prijav ali zamud. 
 
Prijava na tekmo 
Prijava je možna najkasneje tri dni pred datumom tekmovanja, telefonsko na 041 760 660, Jože Kerč ali 040/630-270, Robert 
Šoštar. Prijavo lahko sporočite tudi preko SMS sporočila. Možna je tudi prijava na e-naslov robert.sostar@siol.net ali 
info@rdmetlika.si. 
 
Vse tekme bodo potekale po istem dnevnem urniku, istem sistemu prijavljanj. V primeru neustreznih pogojev za izvedbo 
tekme, se tekmovanje prestavi na drugo lokacijo, drug datum ali pa odkaže. Preverite pri Tekmovalni komisiji za družinska 
srečanja kakšno je dejansko stanje v tistih dnevih. 
 
Tekmovalo se bo po pravilniku o tekmovanjih pod okriljem RD Metlika, tekmuje se na lastno odgovornost in s skrbjo na 
varnost sotekmovalcev. 
 
 
 
TK za članska družinska srečanja RD Metlika: 
Jože Kerč 
Bojan Schweiger 
Andrej Papež 
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Osnovni pravilnik družinskih tekmovanj: 
 
- Prijava na tekmo je najkasneje tri dni pred dnevom tekme 
- Končna letna razvrstitev šteje pet najboljših tekem 
 
Ribniki Prilozje:  
 Dovoljene vabe - kuhana, vložena, sladka koruza, zrnje žit, glista, deževnik, kostni črv 
 Dovoljena krma – kostni črv, mešanice hran za privabljanje rib, kuhano zrnje (koruza, 

pšenica, konoplja, ječmen) 
 NEDOVOLJENO: kruh, boili, tigrov orešček, peleti, tajger, talni ribolov, »špaga« 

kot glavni laks, vijačenja (umetne vabe) 
 
Reka Lahinja:  
 Dovoljene vabe – kostni črv, kuhano zrnje, glista, deževnik 
 Dovoljena krma – kostni črv, mešanice hran za privabljanje rib 
 NEDOVOLJENO: kruh kot vaba, živa vaba 
 
 
DNEVNI RAZPORED TEKMOVANJA ZA DRUŽINSKO TEKMOVANJE: 
 

1. - ZBOR ob 7 uri in vpis prijav do 7:10 
Ugotovi se število prijav in se določijo lovna mesta in s tem tudi sektorji. Odvisno od vremena in pogojev 
se določi kraj tekme in pozicija sektorjev. Tekmovalec bo seznanjen na zboru. Če je skupno število 
prijavljenih tekmovalcev najmanj 14, se naredita dva sektorja. V primeru manjšega števila prijav pa le 
en. Lovno mesto A1 je za vse tekme najnižje dolvodno. Lovna mesta si sledijo v razmikih, kolikor je 
možno, drugo do drugega. V primeru zunanjih vplivov (narava, drevje, obala, voda) se lahko mesto 
zamakne, najmanj kolikor je možno, naprej. Med obema sektorjema ostaneta dve lovni mesti, ali določen 
prazen prostor za razmejitev (med zadnjim v A in prvim v B). Lovna mesta se trasirajo pred tekmo, zato 
naknadnih prijav na tekmovanje ne bomo upoštevali. 
 

2. ŽREB od 7:10 do 7:30 ure 
Izžrebana številka pove hkrati lovno mesto in sektor. Sodelujoči tekmovalci, ki so imeli na prejšnji tekmi 
krajne številke, žrebajo prvi. Iz žreba se odvzamejo krajne številke in žreba najslabše uvrščeni s prejšnje 
tekme izmed njih. V žreb se vrnejo krajne številke in sedaj žrebajo ostali. Tekmovalci žrebajo v vrstnem 
redu od najslabše uvrščenega do najboljšega s prejšnje tekme. Po žrebu se držimo dnevnega reda 
tekmovanja. 
 

3. ODHOD NA TRASO in PRIPRAVA NA TEKMO od 7:30 do 8:55 ure 
Dostop do lovnega mesta je dovoljen le peš in ne s prevoznim sredstvom. Na traso se podamo vsi 
tekmovalci istočasno. Do lovnega mesta dostopamo po predvideni poti in ne izven, da ne gazimo po 
nepotrebnem po travi ali drugih stranskih poteh. 
Priprava (pribor, vaba, krmna hrana) se začne za vse ob istem času, enotni vstop na lovni prostor. Pri 
ureditvi lovnega prostora ne uničujmo in povzročajmo škode na rastlinju in obali. Bodimo 
korektni do sotekmovalca pri postavljanju svojega pribora (dolžina palic) in ga ne ovirajmo. Ne 
povzročajmo hrupa s postavljanjem pribora, govorjenjem, metanjem mreže v vodo ali z 



                                                                                       
 Ribiška družina Metlika, Krasinec 150, 8332 Gradac 
 d.š:38136449, Transakcijski račun:02994-0016536907pri NLB 
 www.rdmet l ika.s i ;  info@rdmet l ika.si ;  
 

3 
 

zajemanjem vode. Prazno embalažo (vrečke, konzerve) takoj pospravimo za sabo. V primeru 
slabših pogojev tekmovanja (vreme, manjše število tekmovalcev) se čas priprave, s strinjanjem večine 
tekmovalcev, skrajša za dogovorjeni čas pred samim odhodom na traso, vendar ne za več kot 30 minut. 
 

4. HRANJENJE – Privabljanje ribe od 8:55 do 9:00 ure 
Pet minut pred začetkom lova se lahko nahrani – privabi riba na lovno mesto. Stisnjena hrana v kepe je 
priporočljiva velikosti mandarine. Pri metanju kep na mesto ne povzročajmo velikega hrupa in 
vznemirjenja, gladina naj ne valovi preveč. Kepe naj bodo pripravljene le za to krmljenje, saj po začetku 
lova ni dovoljeno metanje kep teh velikosti. Dovoljena hrana je v skladu z Osnovnim pravilnikom 
družinskih tekmovanj v 2015, ni dovoljena uporaba kruha kot vabe na trnku. 
 

5. LOV RIB od 9:00 do 12:00 ure 
Lov traja tri ure. V izrednih primerih (vpliv vremena) in ob nepredvidljivih dogodkih, se čas trajanja 
skrajša. Če pride do prekinitve tekme (največ za 30 minut), bodimo medsebojno korektni in tovariški. 
Tekma, da je regularna, ne sme trajati manj kot dve uri. Med prekinitvijo ni dovoljeno krmiti kot pred 
pričetkom lova. Začetek se signalizira z vnaprej dogovorjenim signalom (strel, piščal, hupa). 
Med lovom ni dovoljeno povzročati hrupa ali kakorkoli drugače vznemirjati vodno gladino. 
Dohranjevanje je dovoljeno le s količino hrane, ki jo stisnemo v pest z eno roko. Ni dovoljeno 
dvigovanje mreže iz vode vse do tehtanja ulova. 
 

6. KONEC RIBOLOVA ob 12:00 uri 
Pred samim koncem lova, se signalizira še zadnjih pet minut tekme. Sam konec pa se označi, če je 
možno, z dvema signaloma. V tem trenutku je potrebno takoj prekiniti z lovom, izvleči vabo iz vode. Če 
je v tem trenutku zapeta riba, se le ta ne šteje. Jo odpnemo in spustimo v vodo izven mreže. 
 

7. TEHTANJE od 12:15 ure 
Komisija za tehtanje (sodnik, zapisnikar, tehtalec) začne pri krajni številki. Tekmovalec sam dvigne 
mrežo iz vode, ko mu sodnik dovoli, iztrese v tehtalni koš. Pomaga mu lahko le tehtalec. Druge osebe 
ne smejo vlivati na tehtanje. Sodnik preveri tekmovalčev ulov (način odpenjanja rib, poškodbe, odnos 
do ribe) in potrdi korektnost lova. Hitro se tudi oceni ulov (rekapitulacija). Če se tekmovalec strinja s 
tehtanjem, vrne ribe v vodo. 
 

8. ZAKLJUČEK 
Po končanem tehtanju se zberejo vsi rezultati. Če je možno izvesti takojšnjo razvrstitev, se opravi 
razglasitev. Rezultate zbira in ureja vodja tekmovanj. 
Preden tekmovalec zapusti traso preveri, če je pospravil in uredil lovno mesto za seboj. Za 
povzročeno škodo odgovarjamo osebno. 
 

 


