Pravilnik RZS o tekmovanjih v SŠR
– sprejet dne 8. 12. 2009

Na podlagi 17. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije je upravni odbor RZS na seji dne 8.
decembra 2009 sprejel

PRAVILNIK
o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)

Ta pravilnik ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo tekmovanj ali posamezne
tekme 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 niso zavezujoče za tekme in udeležence tekem, ki jih ribiška
družina organizira izključno za svoje člane, lahko pa jih smiselno uporablja.

2. člen
(organizatorji tekmovanj)
Tekmovanja in posamezne tekme so lahko organizirana:
— na ravni ribiških družin (v nadaljevanju: RD) ali
— na ravni (društvenih) ribiških območij, ki jih za potrebe izvedbe državnega
prvenstva v okviru posamezne discipline oblikuje Ribiška zveza Slovenije (v
nadaljevanju: RZS) ali
— na ravni RZS.

II.

REGISTRACIJA TEKMOVALCEV, PRESTOPNI ROK IN TEKMOVALNA
SEZONA
3. člen
(registracija tekmovalcev)

Tekmovalke in tekmovalci (v nadaljevanju: tekmovalci) vseh kategorij morajo biti
registrirani pri RZS in vpisani v register športnikov Slovenije, ki ga vodi Olimpijski
komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju: OKS–ZŠZ). Imeti morajo
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opravljen ribiški izpit. Izjeme so otroci do 14. leta starosti (kategorija U-14) in mladinci
do 18. leta starosti (kategorija U-18).
Tekmovalci, ki tekmujejo v članskih kategorijah za državna prvenstva morajo opraviti
tudi izpit za sodnika na tekmah ustrezne discipline SŠR ali najnižji trenerski izpit po
verificiranih programih in izvajalcih.
Tekmovalec je lahko registriran za RD, katere član je, in sme tekmovati samo za tisto
RD, za katero je registriran. Vsak tekmovalec mora podpisati registracijsko prijavo, ki
poleg vrste osebnih in drugih podatkov vsebuje tudi strinjanje z namenom njihove
obdelave in njihovimi obdelovalci.
Registracija tekmovalcev je v terminu od 1. do 31. januarja v letu za tekoče leto.
Zahtevek za registracijo opravi RD, za katero bo tekmovalec tekmoval. RZS
registriranemu tekmovalcu za vsako leto posebej izda tekmovalno izkaznico ali
podaljša njeno veljavnost na predpisani način.
V postopku registracije tekmovalcev v članski konkurenci je RD dolžna plačati
registracijsko takso. Znesek registracijske takse za vsako leto posebej predlaga
tekmovalna komisija (v nadaljevanju: TK) RZS upravnemu odboru RZS (v
nadaljevanju: UO). Registracijsko takso se zaračunava ločeno za vsako disciplino
SŠR posebej. Če tekmovalec tekmuje v dveh ali treh disciplinah, RD zanj vplača tudi
toliko registracijskih taks.
Tekmovalec ni registriran, če zanj ni poravnana registracijska taksa in ne sme
tekmovati na nobeni ravni ribiških tekmovanj.
Če je tekmovalcu izrečen ukrep prepovedi ribolova ali je v kateri od RD suspendiran
kot tekmovalec, mu registracija ne velja tako dolgo, dokler mu ne poteče izrečeni
ukrep.

4. člen
(prestopni rok)
Prestopni rok za tekmovalce je v decembru pred tekmovalno sezono, za katero ga
RD namerava registrirati in sicer tako, da tekmovalec o svoji odločitvi obvesti RD, za
katero je tekmoval zadnjo tekmovalno sezono, zahteva tekmovalno izpisnico in jo
izroči novi RD, za katero želi tekmovati, ta pa kopijo pošlje skupaj z registracijskim
zahtevkom na RZS.

5. člen
(tekmovalna sezona)
Tekmovalna sezona traja od 1. marca do 30. novembra.
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III.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN RAZPISI TEKEM
6. člen
(organizacija tekmovanj)

Tekmovanja za državno prvenstvo v vseh kategorijah organizira RZS s pozivom RD
za oddajo vlog za izvedbo ene ali več tekem.
Za izvedbo tekme lahko kandidira RD, ki zagotovi tekmovalno traso posebej za ta
namen opredeljeno in označeno v ribiško-gojitvenem načrtu.
RD, ki ni poravnala svojih finančnih obveznosti (članskih ali drugih) do RZS, ne more
kandidirati, niti biti izvajalka nobene tekme za državno prvenstvo tako dolgo, dokler
ne poravna obveznosti do RZS oziroma ji UO RZS ne odobri odlog plačila.
Če posamezna RD ni poravnala članskih ali drugih finančnih obveznosti do RZS, se
njeni tekmovalci ne morejo udeležiti tekmovanja tako dolgo, dokler RD ne poravna
obveznosti do RZS oziroma ji UO RZS ne odobri odlog plačila.
O izvajalcih in koledarju tekem za državno prvenstvo na predlog TK do konca
januarja za tekočo tekmovalno sezono dokončno odloči UO RZS, ki ob izboru
izvajalcev poleg kriterijev, ki veljajo za tekmovalne trase, upošteva načelo, da je v
prednosti pri izbiri za izvajalca RD, ki ima tekmovalno ekipo v tisti disciplini.
Višino startnine, ki jo morajo posamezne ekipe ali posamezniki plačati izvajalcu
tekme, predlaga TK RZS v potrditev UO RZS pred začetkom tekmovalne sezone.
Organizacijo drugih ribiških tekmovanj ali posameznih tekem organizatorji iz 2. člena
opredelijo s sprejemom letnega koledarja ribiških tekem, izvajalci pa z razpisom za
posamezno tekmo, iz katerega morajo biti poleg višine startnine razvidni tudi podatki
iz 8. člena tega pravilnika.

7. člen
(razpis)
Izvajalec tekme mora najmanj sedem dni pred tekmo z razpisom obvestiti predvidene
sodelujoče ekipe RD o kraju, času, zbirnem mestu, glavnih značilnostih tekmovalne
trase, o naseljenosti in vrstah rib, ki živijo v tej vodi, in pogojih za uradni trening.

IV.

IZVEDBA TEKME
8. člen
(izvajalec)

Izvajalec tekme je RD, ki:
— je odgovorna za primerno pripravo trase,
— mora v skladu s predpisi prijaviti tekmo pristojnim organom in zagotoviti prvo
pomoč ob trasi,
— zagotovi sektorske in startne sodnike,
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—
—
—
—

mora zagotoviti primeren prostor za izvedbo žrebanja in za izračun rezultatov,
je dolžna seznaniti tekmovalce, da tekmujejo na lastno odgovornost,
ni dolžna nezgodno zavarovati tekmovalcev in njihove opreme,
ne sme organizirati ali dovoliti prodaje alkoholnih pijač ob tekmovalni trasi ali na
njej.

9. člen
(obeleževanje prireditve)
Na mestu razglasitve rezultatov tekme in podelitve posameznih odličij je na vseh
tekmah državnega prvenstva izvajalec tekme dolžan izobesiti državno zastavo in
zastavo organizatorja ali izvajalke ali občine v kateri je tekma.
Na sklepni prireditvi državnega prvenstva mora izvajalec pred razglasitvijo končnih
rezultatov državnega prvenstva in podelitvijo odličij za skupno razvrstitev, poskrbeti
še za predvajanje slovenske himne.
V primeru izvedbe enodnevnega ali dvodnevnega državnega prvenstva (starostne
kategorije: pod 14 let (U-14), pod 18 let (U-18) ali pod 22 let (U-22), mora izvajalec
pred začetkom prvega tekmovalnega dne pripraviti otvoritveno svečanost z dvigom
slovenske zastave in pripraviti kratek otvoritveni protokol z igranjem slovenske
himne.

10. člen
(organi tekme in njihovo imenovanje)
Tekmo vodijo naslednji organi:
—
—
—
—
—
—
—

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

Delegata in glavnega sodnika imenuje, skladno z vrsto tekmovanja, za vsako tekmo,
ki velja za državno prvenstvo, na predlog TK, UO RZS pred začetkom posamezne
tekmovalne sezone, med tekmovanjem pa izjemoma le zamenjave, ki so potrebne iz
subjektivnih ali objektivnih vzrokov. Delegat in glavni sodnik morata imeti opravljen
izpit za državnega ribiškega sodnika.
Sektorske in startne sodnike imenuje izvajalka tekme. Sektorski sodnik mora imeti
izpit za državnega sodnika, 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.
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11. člen
(naloge delegata)
Delegat:
— ugotovi primernost in pripravo tekmovalne trase in sprejme odločitev o tekmi,
— pregleda registracijo prijavljenih tekmovalcev,
— žreba zaporedje žrebanj in nato nadzira žrebanje skladno s pravili posamezne
vrste tekmovanja,
— nadzira izvedbo in organizacijo tekme v celoti,
— opozori glavnega sodnika na morebitne nepravilnosti,
— verificira dnevnik tekme,
— napiše poročilo o tekmi in ga dostavi na RZS skupaj z dnevnikom tekme in
izračunom rezultatov.
Delegat v poročilo s prve tekme v ligi vpiše ali so vodje ekip izvolili svojega
predstavnika v sodniški kolegij samo za to tekmo ali za vse tekme v konkretni ligi.

12. člen
(naloge glavnega sodnika)
Glavni sodnik na tekmi vodi naslednja dokumenta:
— startni list,
— dnevnik tekme.
Dnevnik tekme izpolni glavni sodnik v dvojniku ali pa uporabi računalniško obliko
vodenja podatkov in izračunavanja rezultatov na enotnem obrazcu posamezne
discipline. Dnevnik tekme poleg njega podpiše tudi delegat.
Po končani tekmi glavni sodnik odda prvi izvod dnevnika z izračunanimi rezultati
delegatu RZS, kopijo pa izvajalcu tekme. Izvajalec poskrbi za distribucijo rezultatov
tako, da jih pošlje tekmujočim ribiškim družinam in tekmovalcem, ki tekmujejo kot
posamezniki in sicer najkasneje v treh dneh po končani tekmi.
V primeru pritožbe, ki je dovoljena samo po določilih tega pravilnika, glavni sodnik po
potrebi pripravi nov izračun rezultatov, ki ga prav tako izroči delegatu in izvajalcu
tekme.
Glavni sodnik:
vodi startno listo in dnevnik tekme,
vodi delo sodniškega kolegija,
nadzira delo sektorskih in startnih sodnikov,
pred tekmovanjem preveri število, ustreznost in kalibracijo meril (tehtnice, merilna
korita),
— sme izključiti tekmovalca s tekme,
— pripravi končni izračun doseženih rezultatov in jih skupaj z dnevnikom tekme tudi
podpiše ter preda delegatu in izvajalcu tekme.
—
—
—
—
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13. člen
(naloge sektorskega sodnika)
Sektorski sodnik:
—
—
—
—
—

napoti tekmovalce na startna mesta,
nadzira delo startnih sodnikov,
nadzira potek tekme v sektorju,
izreka opomine in podeljuje rumene oz. rdeče kartone,
sodeluje v delu sodniškega kolegija.

14. člen
(naloge startnega sodnika)
Startni sodnik:
—
—
—
—

usmeri tekmovalca na startno mesto,
nadzoruje tekmovalca med ribolovom,
opozarja tekmovalca na morebitne kršitve,
nadzira ulov do tehtanja.

15. člen
(naloge vodje tekmovalne ekipe)
Vodja tekmovalne ekipe:
—
—
—
—
—
—

prijavi ekipo na tekmo,
skrbi za športno obnašanje svojih tekmovalcev,
žreba v imenu ekipe in posameznih tekmovalcev,
svetuje svojim tekmovalcem,
sme vstopiti v tekmovalni prostor, vendar tako, da ne moti sosednjih tekmovalcev,
tekmovalcem sme s soglasjem startnega sodnika prinašati osvežilno
brezalkoholno pijačo.

16. člen
(naloge komisarja lige)
Komisar lige skrbi za administrativno vodenje vseh tekem določene lige in za redno
objavo skrajšanih razpisov tekem, rezultatov tekem in odločitev pritožbenih organov
na spletnih straneh RZS v tekoči tekmovalni sezoni.

17. člen
(sodniški kolegij)
Sodniški kolegij sestavljajo:
— glavni sodnik,
— sektorski sodniki,
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— predstavnik izvajalca tekme in
— predstavnik vodij tekmovalnih ekip, ki ga vodje izvolijo pred posamezno tekmo ali
pred začetkom prve ligaške tekme za vso tekmovalno sezono.
Sodniški kolegij odloča praviloma s konsenzom, sicer pa z večino glasov. V primeru
enakega števila glasov za in proti odloča glas glavnega sodnika.
Kadar sodniški kolegij rešuje pritožbe, ki so vezane na organizacijo ali izvedbo
tekme, se sodniškemu kolegiju pridruži še delegat.

18. člen
(dolžnosti tekmovalca)
Tekmovalec mora:
— dokazati na začetku tekme veljavno registracijo za tekmovalno sezono tako, da
predloži tekmovalno izkaznico, če delegat to zahteva od njega,
— 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.
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.

—
—
—
—

19. člen
(uživanje prepovedanih substanc)
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.
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V.

RAZGLASITEV REZULTATOV IN REŠEVANJE PRITOŽB
20. člen
(objava rezultatov)

Po izračunu glavni sodnik izobesi 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 po preteku tega časa razglasi rezultate za uradne.

21. člen
(razglasitev rezultatov ter podelitev pokalov in medalj)
Po izteku pritožbenega roka iz 22. člena tega pravilnika oziroma po tem, ko sodniški
kolegij odloči v skladu s 1. odstavkom 23. člena o morebitni pritožbi, delegat razglasi
rezultate tekme kot dokončne.
Če nihče od pritožbenih strank ne napove pritožbe na drugostopenjski organ, delegat
v sodelovanju s predstavnikom izvajalca podeli priznanja in medalje.
Pokale in medalje za DP za ves niz tekem podeli po zadnji tekmi v nizu član UO RZS
najboljši ekipi, njenim članom in najboljšim posameznikom.

22. člen
(pritožba in plačilo takse)
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 ip.. 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 100 €. 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 nakaže na TRR RZS na sklic, na katerega se stekajo
registracijski zneski konkretne tekmovalne discipline. Plačano takso delegat zabeleži
v poročilo o tekmi, RZS pa mu pošlje potrdilo o vplačilu.

23. člen
(odločanje o pritožbi)
Sodniški kolegij iz 17. člena odloči o pritožbi v 30 minutah po objavi rezultatov v
skladu s tem pravilnikom in pravili, ki veljajo za posamezno disciplino. Na odločitev
8/12

Pravilnik RZS o tekmovanjih v SŠR
– sprejet dne 8. 12. 2009

sodniškega kolegija je možna pritožba na TK RZS, v roku osem dni po sprejemu
pisnega sklepa. Taksa za pritožbo znaša 200 €. Pritožnik jo vplača na TRR RZS na
sklic, ki velja za registracijo konkretne tekmovalne discipline. Dokazilo o plačilu
pritožbene takse pritožnik pošlje skupaj s pritožbo na RZS in jo naslovi na TK.
Drugostopenjski organ s pisnim sklepom dokončno odloči o pritožbi. TK mora odločiti
o pritožbi praviloma še pred naslednjo tekmo. TK obravnava samo tiste pritožbe, za
katere je bila plačana pritožbena taksa, ki jo računovodstvo RZS vrne v primeru
pozitivno rešene pritožbe.
Pritožbeni instanci svoje sklepe objavita javno.

VI.

SANKCIJE IN NJIHOVO IZREKANJE
24. člen
(sankcije izvajalcu ali organu tekme)

Zaradi kršitve določb tega pravilnika ali pravil posameznih tekmovalnih disciplin, ki se
nanašajo na organizacijo in izvedbo tekme za državno prvenstvo, ugotovljenih na
podlagi obravnavanih pritožb in prejetih poročil o tekmi, lahko TK s pisnim sklepom
izreče izvajalcu tekme ali organom, 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 RZS.
O izrečenem ukrepu RZS obvesti izvajalca tekme in RD, katere član je organ tekme.

25. člen
(sankcije tekmovalcu ali ekipi)
Če tekmovalec ne upošteva dolžnosti iz 18. člena tega pravilnika, mu 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 sektorski sodnik izreče drugi opomin in
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podeli rdeči karton ter ga zabeleži v tekmovalni karton. Takoj mora o tem obvestiti
glavnega sodnika, ta pa izključi tekmovalca 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,
sektorski sodnik podeli takoj rdeči karton, ga zabeleži v tekmovalni karton in o tem
obvesti glavnega sodnika, ki tekmovalca izključi s tekme.
Tekmovalca, ki je bil v tekmovalni sezoni v istem tekmovalnem sistemu dvakrat
izključen iz tekme, TK RZS 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
26. člen
(invalidska tekmovanja)
Tekme v lovu rib s plovcem za invalide (v nadaljevanju: LRPI) vključno z vsakoletnim
državnim prvenstvom so v organizaciji posameznih področnih invalidskih zvez
oziroma Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja (v
nadaljevanju: ZŠIS–POK). Izvedbo posameznih tekem lahko izpeljejo tudi RD, ki
imajo ustrezne pogoje in ki sodelujejo z invalidskimi organizacijami v območju
svojega delovanja.
Vsa tekmovanja invalidov vključno z državnim prvenstvom so ločena v dve kategoriji
in sicer na invalide, ki so pretežno na vozičkih in so člani društev paraplegikov, in na
kategorijo delovnih invalidov, ki so člani društev invalidov.
Ribič invalid, ki želi tekmovati na teh tekmah, mora biti obvezno član enega izmed
slovenskih invalidskih društev oziroma društev paraplegikov.
Ribič invalid, ki želi nastopiti v izboru za invalidsko reprezentanco Slovenije v
disciplini LRPI, mora biti tudi član ene od RD. RD mora najkasneje en teden pred
kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev v reprezentanco opraviti tekmovalno registracijo
člana na RZS.
Trener invalidske reprezentance Slovenije ne sme vabiti na izbirno tekmo za uvrstitev
v ekipo ribičev, ki niso člani ene od RD in niso registrirani tekmovalci.
Vsa tekmovanja v LRPI potekajo po pravilih Pravilnika Mednarodne federacije za
športni ribolov v sladkih vodah (v nadaljevanju: FIPS-ed) za invalide.

27. člen
(uporaba drugih predpisov)
Vprašanja, ki niso urejena v tem pravilniku, so urejena v pravilih za vsako
posamezno tekmovalno disciplino.
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V primeru, da so pravila Mednarodne konfederacije za športni ribolov (CIPS) oziroma
njenih federacij (Fips-ed ali FIPS-Mouche) strožja od določb tega pravilnika in na
njegovi podlagi izdanih pravil, se jih neposredno uporablja.

28. člen
(financiranje)
Vse tekme, na katere se nanaša ta pravilnik, se financira iz startnin. Startnina zajema
poleg odškodnine za uporabo tekmovalne trase tudi sredstva za kritje logistike,
nabavo priznanj, pokalov in medalj ter plačila prehrane (topli obrok) udeležencem
posamezne tekme.
Znesek zbran z registracijskimi taksami za registracijo tekmovalcev se porabi za
izvedbo državnih prvenstev in potrebe reprezentanc.
Stroške nabave pokalov in medalj za naslove državnih prvakov za vse kategorije krije
organizator državnih prvenstev (RZS). Prav tako RZS krije stroške delegatov, glavnih
sodnikov in komisarjev lig, ki sodelujejo na tekmah za DP.

VIII. SPONZORSTVO
29. člen
(sponzoriranje ekipe ali posameznika)
Ekipe in posamezniki, ki nastopajo na tekmah, ki veljajo za DP, lahko poleg imena
družine, za katero tekmujejo, nosijo tudi imena in oznake sponzorjev, vendar se
oznak ali imen ne vpisuje v uradna poročila.

30. člen
(sponzoriranje državne reprezentance)
Sponzorske pogodbe za reprezentance, ki sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih,
sklepa predsednik RZS v skladu s Pravilnikom o reprezentancah.

IX.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(izvajanje posameznih določb pravilnika)

Izpit iz 2. odstavka 3. člena tega pravilnika morajo tekmovalci opraviti najkasneje v
petih letih od sprejema tega pravilnika.
Določbe o registraciji tekmovalcev, ki ne sodelujejo na tekmah za državno prvenstvo,
se začne izvajati v tekmovalni sezoni za leto 2011.
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32. člen
(prenehanje, začetek veljavnosti in razlaga pravilnika)
Z uveljavitvijo tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o tekmovanjih v lovu rib, ki ga
je sprejela skupščina RZS dne 18. septembra 2004.
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme UO RZS in objavi na spletni strani RZS
oziroma v glasilu Ribič.
Razlaga določil tega pravilnika je v pristojnosti UO RZS.

Predsednik RZS:
Borut JERŠE, univ.dipl.ekon.
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