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Na osnovi 5. točke 7. člena Statuta ZŠRMS je IO zveze na predlog tekmovalne komisije dne 

08.05.2007 sprejel spremembe in dopolnitve pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju, ki je bil 

na osnovi 21. in 34. člena Statuta zveze za športni ribolov na morju Slovenije sprejet na skupščini 

zveze za športni ribolov na morju Slovenije na predlog tekmovalne komisije dne 9.4.1994 ter objavlja 

prečiščeno besedilo, ki se uporablja od dne 11.05.2007 dalje in glasi:  

 

 

PRAVILNIK 
O TEKMOVANJIH V TRNKARJENJU NA MORJU 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.1 SPLOŠNI DEL 
 

1. člen 
Določanje pravil in predpisov, s katerimi se definirajo in urejajo postopki, obveznosti in pravice na 
tekmovanjih v trnkarjenju na morju, so v pristojnosti Zveze za športni ribolov na morju Slovenije (v 
nadaljnjem tekstu "Zveza"). 
 

2. člen 
Pravilnik ureja odnose, obveze in pravice sodelujočih na tekmovanjih in postopke pred tekmovanjem, 
na tekmovanju in po končanem tekmovanju. 
 

3. člen 
Tekmovanja so amaterska in temeljijo na sistemu, ki zajema vse stopnje od društvene, državne ali 
mednarodne ter vse vrste tekmovanj. 
 

4. člen 
Planiranje, obveščanje in evidenca o tekmovanjih se opravlja po enotni metodologiji, kar zagotavlja, 
da se celoletni program od najnižje do najvišje stopnje odvija skladno s pravili. Vsa dokumentacija o 
tekmovanjih in doseženih rezultatih se arhivira. 
 

1.2 OSNOVNI POJMI 
 

5. člen 
Pojmi, vezani na tekmovanja, razlagajo in določajo:  

 organe, ki upravljajo in vodijo tekmovanja,  

 udeležence na tekmovanjih,  

 programske in protokolarne postopke,  

 tekmovalno opremo,  

 dokumentacijo,  

 uvrstitev in točkovanje ter  

 lovno območje na morju in obali. 
 

6. člen 
Organi tekmovanja: 
 
1) Organizator je pravna oseba, ki je v svojem programu aktivnosti predvidela in finančno pokrila 

stroške tekmovanja. Organizator je lahko: zveza, občina, regija, društvo 
2) Prireditelj je pravna oseba, ki ji je organizator poveril priredbo tekmovanja. 
3) Vodstvo tekmovanja vodi in nadzira tekmovanje in se ga določi za vsako tekmovanje posebej. 
4) Častni odbor in organizacijski odbor se določi za tekmovanja višjega nivoja (mednarodna, 

državna) z namenom doseganja visokega reprezentativnega nivoja in pridobivanja materialnih 
pogojev za prireditev tekmovanja. 

5) Sodniški zbor je strokovno amatersko telo, ki združuje osebe z opravljenim sodniškim izpitom ter 
kandidate za sodnike in delegate. 
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Udeleženci v tekmovanju: 
 
1) Delegat je predstavnik organizatorja in v njegovem imenu nadzoruje in preverja, ali je prireditelj 

zagotovil pogoje, da se tekmovanje normalno odvija. 
2) Glavni sodnik je odgovoren, da se program tekmovanja zadovoljivo izpelje in da so rezultati 

tekmovanja objektivni. 
3) Pomožni sodnik je odgovoren za pravilen potek tekmovanja na čolnu ali v sektorju, za katerega je 

bil določen. 
4) Vodja tekmovanja je predstavnik prireditelja v vodstvu tekmovanja. Odgovoren je, da se izpeljejo 

vse tehnične priprave in priskrbi tehnično osebje. 
5) Vodja protokola in propagande planira in usmerja protokolarni postopek tekmovanja in skrbi za 

objavljanje poročil in rezultatov v sredstvih javnega obveščanja. 
6) Zdravnik preverja zdravstveno stanje tekmovalcev in nudi medicinsko pomoč med tekmovanjem. 
7) Kapetan ekipe vodi tekmovalce in je odgovoren za njihovo pripravo, nastop in obnašanje. 
8) Vodja potovanja tekmovalcem in ekipam organizira prevoz do kraja, v katerem je tekmovanje, 

zagotovi bivanje in skrbi za mladince in kadete. Če vodja potovanja ni določen, njegove naloge 
opravlja kapetan ekipe. 

9) Drugo tehnično osebje se vključuje v določene aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti med 
tekmovanjem. 

10) Tekmovalec je oseba, ki si je z uvrstitvijo in prijavo  zagotovila pravico nastopa na posamezni vrsti 
in kategoriji tekmovanja in je vpisan v register tekmovalcev za tekoče tekmovalno leto. 

 
7. člen 

Programski in protokolarni postopki: 
 
1) Verifikacija je postopek, s katerim vodstvo tekmovanja ugotovi ali imajo prijavljeni tekmovalci 

pravico do nastopa. 
2) Program tekmovanja vsebuje vse aktivnosti razporejene po dnevih in urah od  prihoda 

tekmovalcev do zaključka tekmovanja in odhoda tekmovalcev. 
3) Protokol tekmovanja vsebuje postopke vezane na otvoritev, razglasitev rezultatov in zaključek 

tekmovanja. 
4) Krog tekmovanja je pojem, ki se nanaša na tekmovanja, ki so izpeljana v več dnevih. Takšna 

tekmovanja se lahko izpeljejo v enem ali več krogih. Za en krog štejemo tekmovanje, ki je trajalo 
dva ali več dni, v neprekinjenem terminskem roku in v istem kraju. Tekmovanja, ki se prirejajo v 
več krogih, imajo različne terminske roke, mesta tekmovanja in prireditelje. 

5) Trajanje tekmovanja definira: začetek tekmovanja, konec tekmovanja, trajanje lova in trajanje 
obveznosti vseh sodelujočih v tekmovanju. 

 
8. člen 

Sredstva za lov: 
 
1) Pribor za lov so sredstva, ki jih ima tekmovalec pravico uporabljati na tekmovanjih. 
2) Vaba je naravno ali umetno sredstvo, s katerim se lovi. 
3) Plovni objekti oz. čolni s svojimi maritimnimi lastnostmi, opremo in s strokovnostjo voditelja čolna 

morajo zagotoviti vse pogoje za varno plovbo na območju lova in vsem tekmovalcem enake 
pogoje za lov. 

4) Merilo dolžine ribe je priročna naprava, s katero se kontrolira ali posamezen ulovljeni primerek 
ribe s svojo dolžino zadovoljuje kriterij, ki ga določa ta pravilnik oziroma zakon o zaščiti ribjega 
zaroda. 

5)  V lovu s skalne in zidane obale je obvezna uporaba mreže za shranjevanje živih rib. Mreža mora 
biti potopljena v morje tako, da ne pride do pogina ujetih rib. 

 
9. člen 

Dokumenti: 
 
1) Propozicije tekmovanja so pravila, ki jih določi organizator za vsako tekmovanje posebej. 
2) Uvrstitveni list je obrazec z uradnimi podatki o končni razvrstitvi posameznikov in ekip. List se 

hrani kot dokument trajne vrednosti. 
3) Prijava za tekmovanje je dokument, s katerim zainteresirana organizacija prijavlja svoje člane na 

posamezno tekmovanje. 
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10. člen 
Razvrstitev in točkovanje: 
 
Točke: težinska ali uvrstitvena (plasmanska) točka je vrednost, ki izrazi količino ulova in določi 
razvrstitev posameznika ali ekipe. 
Razvrstitev (plasman) je zaporedje posameznikov ali ekip, ugotovljen na osnovi doseženih točk. 
 

11. člen 
Lovni prostor: 
 
Lovno območje je širši akvatorij, ki ga prireditelj opisno in - ali s skico priloži k propozicijam. 
Lovna cona je jasno določen (naravna meja) ali označen (boje, trak) prostor, v katerem se lovi. 
Lovna pozicija je položaj zasidranega čolna ali tekmovalca na obali. Na njej tekmovalec uporablja 
svoj pribor za lov. Za disciplino “lov s položne obale” morajo biti lovne pozicije označene s trakom. 
Startna pozicija je ožji prostor na morju, do katerega čolni s tekmovalci priplujejo iz pristanišča in s te 
pozicije startajo na lovne pozicije. 
 

2. TEKMOVANJA 

2.1 SKUPNA DOLOČILA 
 

12. člen 
Tekmovanje se organizira tako, da so vsi udeleženci tekmovanja v enakopravnem medsebojnem 
položaju glede pravice nastopa in možnosti doseganja športnega rezultata. 
Državno prvenstvo se izpelje in je veljavno, če se ga udeležijo tekmovalci najmanj iz dveh društev. 
Društveno prvenstvo se organizira in prireja na osnovi določb tega pravilnika. 
 
2.1.1 Vrste, namen, nivo in konkurenca tekmovanj 
 

13. 1člen 
Odvisno od lovnega pribora, področja in načina izvedbe, obstajajo naslednje vrste tekmovanj: 

1) trnkarjenje iz zasidranega čolna 
a) lov s palico 
b) lov z roko (tonja) 

2) trnkarjenje z obale 
a) lov s položne obale (surf kasting) 
b) lov s skalnate obale (rock angling) 
c) lov z zidane obale ali luških objektov (valobrani) 

3) lov iz čolna v gibanju (panolanje) in big game fishing (lov na veliko ribo) 
4) lov s puščo 

 
14. člen 

Glede na namen, tekmovanja so: 
1) prvenstvena 
2) pokalna 
3) priložnostna 

in se prirejajo v vseh konkurencah (člani, članice, mladinci in kadeti). 
 

15. člen 
Prvenstvena tekmovanja so po nivoju naslednja: 

1) društvena 
2) občinska 
3) regionalna 
4) državna 
5) mednarodna 

Društvena tekmovanja, kot kvalifikacijska v posamezni vrsti tekmovanja, se odvijajo od končanega 
državnega prvenstva v tekočem letu do naslednjega državnega prvenstva. 
Vsa državna prvenstva za koledarsko leto se odvijajo v tekočem letu. 
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Celotni ciklus, od društvenega (kvalifikacijskega) do državnega nivoja, se odvija na morju Republike 
Slovenije. 
Prvak v posamezni vrsti tekmovanja, nivoju ali konkurenci za eno koledarsko leto je lahko samo en 
posameznik ali ena ekipa (društvo). 
 

16. člen 
Prvenstvena tekmovanja so lahko tekmovanja posameznikov ali ekip. Tekmovanja se prirejajo v 
kategorijah članov, članic, starejših mladincev, mlajših mladincev in kadetov. Lahko se organizirajo 
istočasno v različnih konkurencah. Če se tekmovanja za članice in starejše mladince ne organizirajo 
posebej, imajo pravico nastopa v članskih kategorijah. 
 

17. člen 
Prvenstvena tekmovanja so selektivna,  od najnižjega (društvenega) do najvišjega nivoja. Pravico 
nastopa na tekmovanjih višjega nivoja imajo tekmovalci, ki so se najbolje uvrstili na tekmovanju 
nižjega nivoja in najbolje uvrščeni z lanskega prvenstva. 
Če si je tekmovalec pridobil pravico nastopa na osnovi dveh kriterijev (uvrstitev v tekočem letu in 
lanskoletna uvrstitev), mu pravico določa lanskoletna uvrstitev. Namesto njega lahko na osnovi 
uvrstitve v tekočem letu nastopi naslednji najbolje uvrščeni tekmovalec. 
Tekmovalca, ki si je to pravico pridobil na tekmovanju nižjega nivoja, lahko zamenja naslednji najbolje 
uvrščeni tekmovalec.  
Če se tekmovalec na tekmovanjih, ki jih organizira Zveza za športni ribolov pri eno ali večdnevnih 
tekmovanjih neupravičeno ne udeleži prvega, drugega ali X. dneva tekmovanja ali ne odda ulova na 
tehtanje, izgubi pravico nastopa v isti disciplini za prihodnje tekmovalno leto. Sklep o izgubi pravice 
izda tekmovalna komisija na podlagi poročila delegata in glavnega sodnika tekmovanja. 
 

18. člen 
Društvo, ki ni priredilo društvenega prvenstva oziroma kvalifikacijskega tekmovanja za nastop na 
tekmovanju višjega nivoja, ne more sodelovati na takem tekmovanju. 
Društveno prvenstvo, kot osnovna stopnja medsebojnega tekmovanja, je obvezno za vse člane 
društva, ki želijo tekmovati na tekmovanju višjega nivoja. Na višjem nivoju ali v državni reprezentanci 
ne more nastopati tekmovalec, ki se ni udeležil društvenega prvenstva v tekočem letu, čeprav ima 
pravico nastopa na osnovi uvrstitev iz preteklih let. 
 

19. člen 
Pokalna tekmovanja so lahko stalne ali občasne športne prireditve v posameznih vrstah tekmovanj. 
Imajo značaj medsebojnega športnega tekmovanja posameznikov ter ekip in so lahko 
meddruštvenega, medobčinskega, medregijskega ali mednarodnega nivoja. 
 

20. člen 
Priložnostna tekmovanja imajo športno rekreativni značaj. Na njih imajo pravico nastopa tudi 
predstavniki organizacij, ki niso članice zveze. 
 

21. člen 
Za vsako vrsto in nivo tekmovanja iz 13. in 15. člena tega pravilnika, se uporabljajo enotni postopki 
ter propozicije, in so obvezne za vse člane zveze. 
 
 

 2.1.2 Razvrščanje posameznikov v ekipe 
 

22. člen 
V ekipo za posamezno vrsto, nivo ali konkurenco se tekmovalci razvrščajo na osnovi: 

1) dogovora med tekmovalci in za to določenim organom društva  
2) po društvenih tekmovalnih pravilih, če urejajo to področje 
3) odločitve tekmovalne komisije…..(za mednarodni nivo.) 

 
 
 
 

23. člen 
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Ekipe sestavljajo: 
      1)  na prvenstvenih tekmovanjih dva ali več tekmovalcev 

2) na pokalnih tekmovanjih dva ali več tekmovalcev, kar določi organizator v propozicijah 
3) za priložnostna tekmovanja se ekipe sestavljajo glede na vrsto tekmovanja (organizirajo se 

kot prvenstvena ali kot pokalna tekmovanja) 
 

24. člen        
Na vseh prvenstvenih nivojih je lahko zaradi selekcije in eliminacije število tekmovalcev iz enega 
društva neparno. Ta okoliščina pogojuje, da posameznik predstavlja ekipo in na ta način s svojim 
rezultatom konkurira za posamezno in ekipno uvrstitev. 
 
2.1.3 Trajanje in prekinitev tekmovanja ali lova 
 

25. člen 
Tekmovanje se začne z verifikacijo in konča z zaključno prireditvijo. 
Trajanje tekmovanja je lahko: 

1) število krogov v katerem se eno tekmovanje dogaja 
2) število dni za celotno tekmovanje ali en krog 

Trajanje lova je število ur, ko tekmovalci lovijo v enem tekmovalnem dnevu. 
 

26. člen 
Tekmovanja, ki trajajo več dni, se lahko izpeljejo v enem ali več krogih. 
En krog traja neprekinjeno dva ali več tekmovalnih dni. Vsak naslednji krog praviloma traja enako 
število tekmovalnih dni. 
Krogi enega tekmovanja se prirejajo v različnih terminih v istem ali drugem akvatoriju. Če se prirejajo 
v istem akvatoriju, se lahko dodelijo istemu prireditelju. Če se prirejajo v drugem akvatoriju, se lahko 
dodelijo drugemu prireditelju. 

27. člen 
Trajanje lova v enem tekmovalnem dnevu je na tekmovanjih iz čolna  za člane, članice in starejše 
mladince 5 ur in 15 minut. Menjave se vršijo na 1 uro in 15 minut. Trajanje menjave je 5 minut. V 
času menjave ribolov ni dovoljen. Za člane, članice  in starejše mladince na tekmovanjih z obale je 5 
ur, za mlajše mladince in kadete 3 do 4 ure. V lovu z obale je na polovici tekmovalnega časa za 
menjavo startnih mest na voljo 20 minut, ki ne štejejo v tekmovalni čas. 
 

28. člen 
Tekmovalne obveznosti trajajo:. 
1) za organizatorja od trenutka, ko je tekmovanje sprejel kot del programskih aktivnosti, do končne 

rešitve morebitnih sporov ali vloženih pritožb. 
2) za prireditelja od trenutka, ko je prevzel prireditev tekmovanja, do odhoda tekmovalcev iz kraja, v 

katerem se je tekmovanje priredilo. 
3) za društvo ali zvezo se tekmovanje začne od trenutka, ko prijavi nastop svojih tekmovalcev, do 

vrnitve tekmovalcev s tekmovanja v kraj bivanja. 
4) za tekmovalca obveznosti trajajo celo leto, ker je dolžan ohranjevati kondicijsko, strokovno in 

zdravstveno sposobnost. 
5) za delegate in sodnike obveznosti trajajo celo leto, ker so dolžni ohranjati kondicijsko, strokovno 

in zdravstveno sposobnost. 
29. člen 

Začetek lova (tekmovanja) se zaradi slabih vremenskih pogojev lahko preloži na kasnejši termin (ura, 
dan). 
Lov se prekine, če pride med tekmovanjem do poslabšanja vremenskih pogojev. 
Pravico prestavitve začetka tekmovanja ali prekinitve tekmovanja ima vodstvo tekmovanja. Odločitev 
o tem mora biti sprejeta v roku ene ure po uri, ki je bila v tekmovalnih propozicijah predvidena za 
začetek tekmovanja, sicer tekmovanje, ki je bilo predvideno za ta dan, odpade. 
Tekmovalni dan je priznan za vse konkurence, če je tekmovanje trajalo najmanj polovico 
predpisanega lovnega časa. 
Če en krog tekmovanja traja dva ali več dni in pride do prekinitve tekmovanja, je krog veljaven, če je 
tekmovanje trajalo najmanj polovico predpisanih dni v tem krogu, vendar mora biti izvedena najmanj 
polovica predpisanih dni s polnim dnevnim trajanja lova. 

2.2 TRNKARJENJE IZ ZASIDRANEGA ČOLNA 



Zveza za športni ribolov na morju Slovenije 
 

 

Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju na morju                                                                                                                10 

 
2.2.1 Prvenstvena tekmovanja 
 

30. člen 
Prvenstvena tekmovanja iz zasidranega čolna so posamezna in ekipna na vseh nivojih v konkurenci 
članov, članic in mladincev. 
 
2.2.1.1 Tekmovanja članov 
 

31. člen 
Društveno prvenstvo je veljavno za pridobitev pravice nastopa na tekmovanju višjega nivoja: 

 če nastopi najmanj 10 tekmovalcev  

 če imajo potrjeno registracijo 

 v primeru, ko ima društvo ali sekcija manj tekmovalcev, se za pridobitev pravice nastopa na 
tekmovanjih višjega nivoja pridruži na tekmovanjih društvu, ki izpolnjuje pogoje. 

 
Če v kategoriji članov nastopajo tudi starejši mladinci se v kvoto 10 tekmovalcev upoštevajo tisti 
tekmovalci, ki v koledarskem letu dopolnijo 18 let. 
Zapisnik in uvrstitveno listo izpeljanega društvenega prvenstva (enega ali več tekmovanj) mora 
društvo poslati tekmovalni komisiji zveze najkasneje 15 dni pred tekmovanjem višjega nivoja. 
 

32. člen 
Občinska prvenstva je priporočljivo organizirati, če v občini delujeta najmanj dve društvi. Vse ostale 
pogoje določi organizator v svojih propozicijah. Lahko so odprtega tipa. 
 

33. člen 
Regionalna prvenstva je priporočljivo organizirati, če v regiji deluje več društev. Vse ostale pogoje 
določi organizator v svojih propozicijah. Lahko so odprtega tipa. 
 
2.2.1.1.1 Lov s palico 
 

34. člen 
Na predtekmovanju za državno prvenstvo ima pravico nastopa največ 6 najbolje uvrščenih 
tekmovalcev iz vsakega društva. V primeru, da na društvenem ali kvalifikacijskem društvenem 
prvenstvu nastopi manj kot 10 tekmovalcev, pridobi pravico nastopa največ 60% najbolje uvrščenih 
tekmovalcev (zaokroženo matematično). 
 

35. člen 
 
Na državnem prvenstvu imajo pravico nastopa : 
a.) 10 najbolje uvrščenih z lanskega državnega prvenstva 
b.) 20 najbolje uvrščenih iz predtekmovanja za državno prvenstvo 
c.) V kolikor se iz prvih deset eden ali več tekmovalcev ne more udeležiti tekmovanja se le tega 
nadomesti z 11, 12, …iz lanskega tekmovanja. Tekmovalec, ki se po novem uvrsti in se sprosti mesto 
v predtekmovanju le tega nadomesti iz iste skupine ( 11, 12,…) iz katere je napredoval tekmovalec v 
skupino 10. 
 
 
 
2.2.1.1.2 Lov z roko (tonja) 

36. člen 
 
Na državnem prvenstvu imajo pravico nastopa: 

1) če se državno prvenstvo organizira samo za posameznike: 
a) 10 najbolje uvrščenih z lanskega državnega prvenstva 
b) 6 najbolje uvrščenih iz vsakega društva ali v primeru da se organizira izbirno tekmovanje: 

20 najbolje uvrščenih iz predtekmovanja za državno prvenstvo 
2) če se organizira državno prvenstvo za ekipe in posameznike: 

a) iz vsakega društva ena ekipa.  
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b) če je na enem društvenem tekmovanju nastopilo več kot 16 tekmovalcev, kar mora biti 
razvidno v zapisniku o izvedbi tekmovanja, lahko na državnem prvenstvu nastopita dve ekipi iz 
istega društva. Ekipo sestavljajo trije(3) tekmovalci. 

 
 
2.2.1.2 Tekmovanja članic in starejših mladincev 
 

37. člen 
Društveno prvenstvo je veljavno za pridobitev nastopa na tekmovanju višjega nivoja, če nastopi 
najmanj 6 tekmovalk oz. tekmovalcev. V primeru, ko ima društvo ali sekcija manj tekmovalk oz. 
tekmovalcev, se za pridobitev pravice nastopa na tekmovanjih višjega nivoja pridruži na tekmovanjih 
društvu, ki izpolnjuje pogoje. 
Če v zvezi nobeno društvo ne izpolnjuje tega kriterija, se za nastop na državnem prvenstvu (in se 
državno prvenstvo organizira zaradi potrebe zveze) upošteva udeležba na članskem društvenem 
prvenstvu. 
Zapisnik in uvrstitvena lista društvenega prvenstva za vsako kategorijo posebej (enega ali več 
tekmovanj) se dostavi tekmovalni komisiji zveze najkasneje 15 dni pred tekmovanjem višjega nivoja. 
 
 
2.2.1.2.1 Lov s palico 
 

38. člen 
Na državnem prvenstvu ima pravico nastopa največ 6 najbolje uvrščenih tekmovalk oz. tekmovalcev 
iz vsakega društva. 
 
2.2.1.2.2 Lov z roko (tonja) 
 

39. člen 
Na državnem prvenstvu ima pravico nastopa največ 6 najbolje uvrščenih tekmovalk oz. tekmovalcev 
iz vsakega društva. 
 
2.2.2 Pokalna tekmovanja 
 

40. člen 
Število članov za vsako reprezentanco (ekipo) določi organizator pokalnega tekmovanja. 
Določanje sestave reprezentance (društvene, občinske, regionalne ali državne) je v pristojnosti 
strokovnega organa na določenem nivoju. 
 
2.2.3 Priložnostna tekmovanja 
 

41. člen 
Priložnostna tekmovanja imajo športno rekreativni značaj. Na njih imajo pravico nastopa tudi 
predstavniki organizacij, ki niso članice zveze. 
Na priložnostnih tekmovanjih uporabljamo določila za prvenstvena ali pokalna tekmovanja, odvisno 
od njihovega namena. 
 
 

2.3 TRNKARJENJE Z OBALE 
 

42. člen 
Tekmovanja v trnkarjenju z obale se prirejajo kot prvenstvena ali priložnostna na vseh nivojih in v 
vseh konkurencah. Pri organiziranju se za tekmovanje uporablja samo ena od disciplin (lov s položne 
obale ali lov z skalnate obale in z zidane obale) 
 
 
 
 

43. člen 
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Društveno prvenstvo je veljavno za pridobitev pravice nastopa na tekmovanju višjega nivoja, če 
nastopi: 

a) v konkurenci članov najmanj šest tekmovalcev 
b) v konkurenci članic, starejših mladincev, mlajših mladincev in kadetov najmanj trije tekmovalci 

 
Če v kategoriji članov nastopajo tudi starejši mladinci, se v kvoto 6 tekmovalcev upoštevajo 
tekmovalci, ki v koledarskem letu dopolnijo 18 let. 
 
V primeru, ko ima društvo ali sekcija manj tekmovalcev, se za pridobitev pravice nastopa na 
tekmovanjih višjega nivoja pridruži društvu, ki izpolnjuje pogoje. 
Zapisnik in uvrstitvena lista društvenega prvenstva (enega ali več tekmovanj) se dostavi tekmovalni 
komisiji zveze najkasneje 15 dni pred tekmovanjem višjega nivoja. 
 

44. člen 
Na državnem prvenstvu imajo pravico nastopa: 

1) če se državno prvenstvo organizira samo za posameznike 
a) 8 najbolje uvrščenih z lanskega državnega prvenstva 
b) 4. najbolje uvrščeni iz vsakega društva ali v primeru da se organizira izbirno tekmovanje: 

24 najbolje uvrščenih iz predtekmovanja za državno prvenstvo 
c) v primeru, če na društvenem ali kvalifikacijskem društvenem prvenstvu nastopi manj 

tekmovalcev kot je to določeno v 43. členu, pridobi pravico nastopa največ 60% najbolje 
uvrščenih tekmovalcev (zaokroženo). 

d) v kategorijah starejših mladincev, mlajših mladincev in kadetov imajo pravico nastopa na 
DP štirje (4) tekmovalci ali do 50% tekmovalcev z društvenega prvenstva, a največ 10 
tekmovalcev. 

Če v zvezi nobeno društvo ne izpolnjuje kriterija za starejše mladince, se za nastop na 
državnem prvenstvu (in se državno prvenstvo organizira zaradi potrebe zveze) upošteva 
udeležba na članskem društvenem prvenstvu. 

2) če se organizira istočasno državno prvenstvo za ekipe in posameznike iz vsakega društva ena 
ekipa, oziroma dve ekipi, če je na enem društvenem tekmovanju v konkurenci članov 
nastopilo več kot 12 tekmovalcev, oz. več kot 6 tekmovalcev v konkurenci članic, starejših 
mladincev, mlajših mladincev ali kadetov, kar mora biti razvidno v zapisniku o izvedbi 
tekmovanja. Ekipo sestavljajo trije(3) tekmovalci. 
a) V primeru, če na društvenem ali kvalifikacijskem društvenem prvenstvu za člane nastopi 

manj tekmovalcev kot je to določeno v 43. členu, ekipa pridobi pravico nastopa, če so na 
društvenem ali kvalifikacijskem društvenem prvenstvu nastopili najmanj 4 tekmovalci. 

b) V konkurenci članic, starejših mladincev, mlajših mladincev ali kadetov za nastop ekipe 
mora biti izpolnjen pogoj iz 43. člena. 

 

2.4 LOV IZ ČOLNA V GIBANJU 
 

45. člen 
Lov iz čolna v gibanju (lov s panolo, big game fishing) se lahko organizira kot prvenstveno ali 
priložnostno tekmovanje na vseh nivojih v članskih konkurencah. 
 

46. člen 
Društveno prvenstvo je veljavno, če na njemu nastopijo najmanj 4. tekmovalci. 
 
 

47. člen 
Število tekmovalcev na višjih nivojih določi organizator v propozicijah. 
 
 
 
 
 
 

2.5 LOV S PUŠČO 



Zveza za športni ribolov na morju Slovenije 
 

 

Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju na morju                                                                                                                13 

48. člen 
Lov s puščo se lahko organizira kot prvenstveno ali priložnostno tekmovanje na vseh nivojih in v 
članskih konkurencah. 
 

49. člen 
Društveno prvenstvo je veljavno, če na njemu nastopi najmanj 6 tekmovalcev. 
 

50. člen 
Število tekmovalcev na višjih nivojih določi organizator v propozicijah. 
 

2.6 MEDNARODNA TEKMOVANJA 
 

51. člen 
Organizacije (društvo, zveza), ki pošiljajo tekmovalce na tekmovanja v tujino, so dolžne: 

 pravočasno prijaviti sodelovanje, vplačati startnino in poskrbeti za bivanje tekmovalcev in 
vodstva 

 priskrbeti enako športno opremo za vse tekmovalce in vodstvo 

 organizirati skupne priprave tekmovalcev 
 

52. člen 
Organizacije (društvo, zveza), ki organizirajo mednarodno tekmovanje, so dolžne: 

 pripraviti program in protokol tekmovanja 

 pravočasno priskrbeti vsa dovoljenja za organizacijo takšne prireditve 

 poiskati prireditelja 

 pripraviti in razposlati propozicije za tekmovanje 
 

3. TEKMOVALCI 
 

3.1 STATUS 
 

53. člen 
Tekmovalec v športnem ribolovu na morju lahko postane vsak državljan republike Slovenije, ki je član 
osnovne organizacije (društvo) in je ta članica zveze. 
Status tekmovalca lahko pridobi tudi tuji državljan s stalnim bivanjem v republiki Sloveniji pod pogoji 
iz predhodnega odstavka, tekmuje pa lahko le na društvenih, pokalnih in priložnostnih tekmovanjih. 
 

3.2 PRAVICA NASTOPA 
 

54. člen 
Pravico nastopa na tekmovanjih ima tekmovalec, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika in pravilnika o 
registraciji tekmovalcev, pogoje iz propozicij za določeno tekmovanje in ima veljavno izkaznico 
(licenco). 
 
 

3.3 STAROSTNE MEJE 
 

55. člen 
Glede na starostno dobo in spol tekmovalec tekmuje v: 

1) kategoriji kadetov do vključno 13. leta 
2) kategoriji mlajših mladincev (mladink) od dopolnjenega12. do vključno 17. leta – U16 
3) kategoriji starejših mladincev (mladink) od dopolnjenega 16. do vključno 21. leta – U21 
4) kategoriji članov in članic z dopolnjenimi 18 leti 

Kot meja se upošteva celo koledarsko leto, v katerem tekmovalec dopolnjuje predpisano starostno 
dobo za določeno kategorijo. 
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Tekmovalec, ki izpolni v koledarskem letu starostno mejo za prehod iz ene v drugo kategorijo, se 
mora opredeliti za kategorijo, v kateri bo nastopal. Predhodni stavek ne velja za starejše mladince, ki 
lahko sočasno tekmujejo tudi v kategoriji članov. 
Na mednarodnih tekmovanjih nastopa tekmovalec po predpisih, ki jih določa pravilnik FIPS-M. 
 
 
 

56. člen 
Na priložnostnih tekmovanjih je dovoljena tudi mešana sestava v določeni selekciji in to: 

1) v tekmovanju za posamično uvrstitev: 
a) v kategoriji članov lahko nastopi članica, starejši mladinec (mladinka) 
b) v kategoriji članic lahko nastopi starejša mladinka 
c) v kategoriji starejših mladincev (mladink) lahko nastopi mlajši mladinec 
d) v kategoriji mlajših mladincev (mladink) lahko nastopi kadet 

2) v tekmovanju za ekipno uvrstitev: 
a) v kategoriji članov lahko nastopajo ekipe članic ali starejše mladinske ekipe oz. ekipe z 

mešano sestavo (član-članica, član-starejši mladinec, članica-starejša mladinka). 
b) v kategoriji članic lahko nastopajo ekipe starejših mladink oz. ekipa mešane sestave 

(članica, starejša mladinka) 
c) v kategoriji starejših mladincev (mladink) lahko nastopajo ekipe mlajših mladincev oz. 

ekipe z mešano sestavo (starejši mladinec-mlajši mladinec). 
d) v kategoriji mlajših mladincev (mladink) lahko nastopajo kadetske ekipe oz. ekipe z 

mešano sestavo (mlajši mladinec-kadet). 
Možnost sodelovanja v posameznih kategorijah določa organizator v svojih propozicijah. Kadeti ne 
morejo nastopati v disciplinah v lovu s čolna. 
 
 

3.4  DRŽAVNA REPREZENTANCA 
 

57. člen 
Sestavo državne reprezentance za določeno tekmovanje določa strokovni organ (tekmovalna 
komisija, selektor, kapetan), ki ga je za to določila zveza. 
Izbira kandidatov za reprezentanco oziroma reprezentantov se opravi na osnovi kriterijev za 
vrednotenje kandidata in to: 

1) rezultati, ki jih je kandidat dosegel do konca tekočega koledarskega leta in predhodnih 
dveh let na DP in mednarodnih tekmovanjih. Rezultati se upoštevajo za uvrstitev na 
izbirno tekmovanje za uvrstitev v reprezentanco. To velja tudi za mladince, ki prehajajo v 
člansko konkurenco.  

2) športni in družbeni značaj kandidata: discipliniranost, športno prizadevanje, odnos do 
drugih članov reprezentance in socialno obnašanje (alkoholizem, narkomanija in 
podobno). 

3) sposobnost kandidata za določeni nastop: zdravstveno stanje, trenutna fizična kondicija,           
vzdržljivost v pogojih, v katerih se bo tekmovanje izvajalo, izkušnje glede na vrsto lovnega  
področja in uporabo tekmovalne opreme. 

 
58. člen 

Na osnovi doseženih rezultatov na tekmovanjih se razvrsti kandidate na naslednji način: 
 

a) na državnem prvenstvu za uvrstitev od I. do X. mesta:         I=16, II=13, III=11, IV=9, V=7, 
VI=5, VII=4, VIII=3, IX=2 in X=1 točko 

b) na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do XV. mesta:   
      I=20, II=18, III=16, IV=14, V=12, VI=10, VII=9, VIII=8, IX=7,  X=6, XI=5, XII=4, XIII=3, 

XIV=2 in XV=1 točko 
 

Katera mednarodna tekmovanja se bodo vrednotila po točki b. tega člena, bo določila tekmovalna 
komisija zveze. 
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59. člen 
Športni ter družbeni značaj kandidata se vrednoti na osnovi poročil uradnih oseb (delegat, sodnik, 
kapetan ekipe) s tekmovanj, na katerih je kandidat nastopal in informacij, ki jih ima strokovni organ 
pravico zahtevat od matičnega društva kandidata. 
 

60. člen 
Sposobnost: zdravstveno stanje, trenutno fizično kondicijo in vzdržljivost za pogoje, v katerih se bo 
tekmovanje izvajalo, ocenjuje zdravnik medicine športa. 
Izkušnje kandidata glede na vrsto lovnega področja in uporabo tekmovalne opreme ocenjuje 
strokovni organ zveze. Ocena je javni dokument. 
 

61. člen 
Tekmovalna komisija zveze, ki skrbi za sestavo reprezentance na osnovi pridobljenih podatkov, ocen 
iz 57. in 58. člena tega pravilnika in na osnovi rezultatov na izbirnih tekmovanjih za uvrstitev v 
reprezentanco po pravilniku o državnih reprezentancah ZŠRMS, določi člane reprezentance za 
posamezno mednarodno tekmovanje. 
 

4. TOČKOVANJE 
 

4.1 VRSTE TOČKOVANJ IN UPORABA 
 

62. člen 
Točkovanje je vrednotenje ulova, ki se ga dobi s tehtanjem, štetjem in merjenjem. Na podlagi 
dobljenih rezultatov se izdela razvrstitev posameznega tekmovalca ali ekipe na tekmovanju. 
Razvrstitev se določa z uporabo težinskih in uvrstitvenih točk. 

1) Težinska točka se uporablja za določitev uvrstitve: 
a) tekmovalca pri sistemu prvi v čolnu ali sektorju 
b) tekmovalca ali ekipe na tekmovanjih, ki trajajo en dan ali za posamezni tekmovalni dan 

na tekmovanjih, ki trajajo več dni 
2) Uvrstitvena točka se uporablja za končno razvrstitev tekmovalcev ali ekip: 

a) pri uporabi sistema prvi v čolnu ali sektorju 
b) na tekmovanjih, ki trajajo več dni 

3) Uvrstitvena in težinska točka v kombinaciji za določanje dnevnih uvrstitvenih točk pri sistemu 
prvi v čolnu ali sektorju 

 
4.1.1 Težinska točka 
 

63. člen 
Stehtani ulov se izraža v gramih. Vsak gram ulova ima vrednost ene težinske točke. Točkujejo se vse 
ujete ribe v zoološkem smislu (izvzeti so mehkužci, raki) z naslednjimi omejitvami: 

a) Posamezni primerki težji od 1000 gramov se točkujejo s 1000 točkami ne glede na dejansko 
težo. 

b) v lovu iz zasidranega čolna se primerki krajši od 15 centimetrov točkujejo negativno 
c) v lovu s skalnate in zidane obale se primerki krajši od 7 centimetrov in v lovu s položne obale, 

primerki krajši od 15 centimetrov točkujejo negativno. 
d) ne točkujejo se ostanki primerkov, ki jih je tekmovalec koristil kot vabo 
e) ne točkuje se riba, ki ima v ustih trnke več tekmovalcev 
f) riba, ki ima v ustih trnek enega tekmovalca in je ujeta za telo s trnkom drugega tekmovalca, 

se točkuje v korist tistega tekmovalca, katerega trnek je v ribjih ustih. 
      g)  na tekmovanjih v lovu z zasidranega čolna se ne točkujejo naslednje (modre) ribe: lokarda   
           ali plavica, skuša, šnjur, sardela velika ali čepa, igla, lampuga in ugor. 
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4.1.2 Uvrstitvena točka 
 

64. člen 
Uvrstitvena točka je protivrednost težinske točke v smislu, da se ulovu z največjim številom težinskih 
točk dodeli najmanjše število uvrstitvenih točk. Za tekmovalca, ki ne osvoji težinskih točk, se 
uvrstitvene točke dobi po izračunu: 
seštevek zaporednih vrednosti vseh mest, ki bi jih zasedli tekmovalci brez težinskih točk in le tega 
delimo s številom tekmovalcev v sektorju brez težinskih točk.  
 
Primer: 

 število vseh nastopajočih tekmovalcev v sektorju = 24 
 število tekmovalcev, ki imajo težinske točke = 15 
 število tekmovalcev, ki nimajo težinskih točk = 9 
 formula: (16+17+18+19+20+21+22+23+24) / 9 = 20 
 končne uvrstitvene točke = 20 

 
Tekmovalec, ki je diskvalificiran, dobi toliko uvrstitvenih točk, kot je število vseh nastopajočih 
tekmovalcev plus 1 točka. 
Primer: 

 število vseh nastopajočih tekmovalcev = 24 
 uvrstitvene točke: 24 + 1 = 25 

 
V primeru ko sta v čolnu do dva tekmovalca se uvrstitvene točke dobijo na podlagi težinskih točk. 
Uvrstitev tekmovalcev se v primeru, ko niso doseženi enakovredni pogoji, to je različno število 
tekmovalcev po čolnih ali sektorjih, se uvrstitvene točke določijo po primeru v spodnji tabeli. 
 
Primer : 
 
Uvrstitev v čolnu 
 

 Čoln 1 Čoln 2 Čoln 3 Čoln 4 

1. 3500 4000 6000 5000 
2. 3400 3500 5500 4500 
3. 3300 3200 5000 4000 
4. 3100 2900 4000 3600 

5. 3000 2700 3700 3500 
6. 2800   3300 
 
Posamezna uvrstitev 
 

 

 

 

 

1. 6000 ( 1 v čolnu 3 ) 13. 4000 ( 4 v čolnu 3 ) 
2. 5000 ( 1 v čolnu 4 ) 14. 3600 ( 4 v čolnu 4 ) 
3. 4000 ( 1 v čolnu 2 ) 15. 3100 ( 4 v čolnu 1 ) 
4. 3500 ( 1 v čolnu 1 ) 16. 2900 ( 4 v čolnu 2 ) 
    
5. 5500 ( 2 v čolnu 3 ) 17. 3700 ( 5 v čolnu 3 ) 
6. 4500 ( 2 v čolnu 4 ) 18. 3500 ( 5 v čolnu 4 ) 
7. 3500 ( 2 v čolnu 2 ) 19. 3300 ( 6 v čolnu 4 ) 
8. 3400 ( 2 v čolnu 1 ) 20. 3000 ( 5 v čolnu 1 ) 
  21. 2800 ( 6 v čolnu 1 ) 
9. 5500 ( 3 v čolnu 3 ) 22. 2700 ( 5 v čolnu 2 ) 
10. 4500 ( 3 v čolnu 4 )  
11. 3500 ( 3 v čolnu 1 )   
12. 3400 ( 3 v čolnu 2 )   
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4.2 NAČIN TOČKOVANJA 
 

65. člen 
Pri ovrednotenju ulova vsakega tekmovalca je potrebno ugotoviti: 

1) veljavnost ulova (da med ulovom ni prej ulovljenih rib ali da riba ni umetno obtežena) 
2) da ni primerkov pod zakonsko zaščitno in s tem pravilnikom določeno zaščitno mero (ribji 

zarod) 
3) skupno število veljavnih primerkov 
4) težo veljavnih primerkov 
5) število neveljavnih primerkov (krajših od 7 oz. 15 cm) 
6) težo neveljavnih primerkov 
7) najtežji primerek 
8) težo ulova veljavnih primerkov v gramih 

4.2.1 Točkovanje enodnevnih tekmovanj 
 

66. člen 
Za tekmovanje posameznikov v uvrstitveni seznam vpisujemo: 

- priimek in ime tekmovalca 
- društvo ali reprezentanca 
- število veljavnih primerkov 
- težinske točke veljavnih primerkov 
- število neveljavnih primerkov 
- težinske točke neveljavnih primerkov  
- najtežji primerek izražen v gramih 
- veljavne težinske točke 
- uvrstitev 

Če je tekmovanje posamezno in ekipno, se dobi rezultat ekipe na podlagi seštevka uvrstitvenih točk 
posameznikov. 
 
4.2.2 Točkovanje večdnevnih tekmovanj 
 

67. člen 
Pri večdnevnih tekmovanjih se vodijo dnevne točkovne liste, kot je to opisano v predhodnem členu. 
Končna (večdnevna) lista je seštevek vseh uvrstitvenih točk, težinskih točk, števila ulovljenih in 
veljavnih primerkov. 
 

4.3 KONČNA RAZVRSTITEV 
 
4.3.1 Enodnevna tekmovanja 

68. člen 
Število osvojenih težinskih točk ali dnevnih uvrstitvenih točk (pri metodi prvi v čolnu ali sektorju) 
določa dokončno uvrstitev posameznika oz. ekipe. 
 
4.3.2 Večdnevna tekmovanja 

69. člen 
Dokončna uvrstitev posameznika ali ekipe določa seštevek dnevnih uvrstitvenih točk. Posameznik ali 
ekipa z najmanjšim seštevkom uvrstitvenih točk sta na točkovni (uvrstitveni) listi prvo uvrščena. 
 
4.3.3 Tekmovanja v več krogih 

70. člen 
Ko se tekmovanja prirejajo v več krogih, posamezno in ekipno uvrstitev določa seštevek uvrstitvenih 
točk iz vsakega kroga. 
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4.3.4 Končna razvrstitev, ko imajo tekmovalci ali ekipe enako število točk 
 

71. člen 
V primerih, ko ima več tekmovalcev ali ekip enako število točk, dobimo končno razvrstitev po 
naslednjih kriterijih: 

1) Enodnevna tekmovanja - kriteriji 
a) trnkarjenje iz zasidranega čolna: tekmovalec ali ekipa, ki je ulovila manjše število rib, 

nato težja ulovljena riba 
b) lov s čolna v gibanju: posameznik, ki je ujel več primerkov, nato težja ulovljena riba 
c) lov s puščo: tekmovalec ali ekipa, ki je ulovila manjše število primerkov, nato težji 

ulovljeni primerek 
d) trnkarjenje z obale: tekmovalec ali ekipa, ki je ulovila manjše število rib, nato težja 

ulovljena riba 
 
 

2) Več dnevna tekmovanja - kriteriji 
a) trnkarjenje iz zasidranega čolna: tekmovalec ali ekipa, ki je v enem od tekmovalnih dni 

enega kroga, oz. v enem krogu imela boljšo uvrstitev, za tem v vseh nastopih (krogih) 
večje število težinskih točk, nato najtežja ujeta riba 

b) lov s čolna v gibanju: tekmovalec, ki v enem dnevu osvoji največ težinskih točk, nato v 
vseh dnevih večje število ujetih primerkov 

c) lov s puščo: tekmovalec, ki v enem dnevu osvoji največ težinskih točk, nato v vseh 
dnevih manjše število ujetih primerkov 

d) trnkarjenje z obale: tekmovalec ali ekipa, ki je v enem od tekmovalnih dni enega kroga 
oz. v enem krogu imela boljšo uvrstitev, zatem tisti, ki ima v vseh nastopih (krogih) 
večje število težinskih točk in nato najtežja ujeta riba 

 
 

4.4 KONTROLA, MERJENJE, PREŠTEVANJE IN TEHTANJE ULOVA 
 
4.4.1 Postopek z ulovom 

72. člen 
Ujete ribe, ki je ni dovoljeno loviti, ribič ne sme prijemati s suho roko, ko jo osvobaja s trnka. Če je 
trnek pregloboko in ga ribič ne more odstraniti, ne da bi ribo poškodoval, ga je dolžan odrezati tako, 
da ribiška (pred)vrvica ne sega iz gobca. Ujetemu primerku je tekmovalec dolžan takoj ugotoviti 
dolžino z uporabo merila (meri se od glave do konca iztegnjenega repa ribe). Primerke, ki niso 
poškodovani in imajo dolžino pod zaščitno mero, tekmovalec takoj vrne v morje. V nasprotnem 
primeru jih izloči od ostalega ulova. Primerke, ki so veljavni za tehtanje, tekmovalec odloži v za to 
določeno mrežo, posodo ali vrečo. V vročih dneh se priporoča, da je treba poskrbeti za primerno 
hlajenje ulova. 
Če je v čolnu ali na obali (v lovu z obale ) pomožni sodnik, je le ta dolžan po končanem lovu vsakemu 
tekmovalcu prešteti in kontrolirati dolžino ujetih primerkov. V tekmovalni kartonček vpiše število 
veljavnih primerkov in število, po mnenju tekmovalcev, spornih primerkov. Po tej kontroli se ne meri 
več dolžine rib, razen spornih primerkov, ki so shranjeni v posebni označeni vrečki. Za vsako 
intervencijo pomožni sodnik vpiše podatke v sodniški list. 
V lovu s položne obale je tekmovalec za vsako ujeto ribo obvezan obvestiti sodnika v sektorju, ki 
vpiše ulov v sodniški karton za vsakega tekmovalca posebej. 
Merilo za ugotavljanje dolžine ribe si tekmovalec praviloma priskrbi sam, če v propozicijah prireditelj 
ni predpisal drugače. 
Merilo za ugotavljanje dolžine ribe ima centimetrsko označbo do dolžine 40 cm. 
Ko tekmovalec ujame večjo ribo, lahko zahteva pomoč pomožnega sodnika, voditelja čolna ali 
drugega tekmovalca in to od trenutka, ko je ribo pripeljal na površino morja. 
Ko tekmovalec, na dani znak za konec lova, dviga iz vode lovni pribor in ujame ribo, je ta riba 
veljavna za točkovanje. 
Po danem signalu za konec lova tekmovalec ostane na svojem mestu dokler sodnik ne prevzame 
ulova. Predhodno oba (v lovu s položne obale) preverita, če so vse ujete ribe vpisane v sodniški list. 
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4.4.2 Merjenje, preštevanje in tehtanje ulova v lovu s položne obale in iz zasidranega čolna  
 

73. člen 
Kontrola, merjenje, preštevanje in tehtanje ulova se opravi na urejenem prostoru, ki ga pripravi 
prireditelj. Prostor se omeji na takšen način, da je pristop omogočen samo pooblaščenim osebam 
(vodstvu tekmovanja in kapetanom ekip). 
Prostor mora imeti: mizo za zapisnikarja, mizo s tehtnico, prostor za odlaganje ulova pred tehtanjem 
in prostor za odlaganje ulova po tehtanju. 
 
Pred točkovanjem se ulov vsakega tekmovalca strese v posodo z luknjastim dnom, da se voda 
odcedi. Vsak primerek se kontrolira (ali ni prej ulovljen ali umetno obtežen) in primerke vprašljive 
dolžine  meri. Ulov se prešteje, stehta največji primerek in na koncu stehta celoten ulov. 
Na zahtevo glavnega sodnika ali kapetanov ekip se zaradi dodatne kontrole lahko posamezni 
primerki odprejo. 
 
Po končani kontroli, merjenju, preštevanju in tehtanju, se ulov ponovno vrne v vrečko in odloži na za 
to predviden prostor in varuje do izteka časa za vložitev pritožbe. 
Postopek z ulovom po preteku časa za pritožbe določi prireditelj že v propozicijah. 
 
4.4.3 Merjenje, preštevanje in tehtanje ulova v lovu s skalne in z zidane obale  
 

74. člen 
Kontrola, merjenje, preštevanje in tehtanje ulova se opravi na lovni poziciji posameznega tekmovalca. 
Pri postopku so lahko  poleg tekmovalca navzoče pooblaščene osebe ( vodstvo tekmovanja in 
kapetani ekip ). Pri tehtanju se uporablja prenosna tehtnica. Pred tehtanjem se ulov kontrolira in 
stehta največji primerek. Nato se ulov strese v posodo za precejanje in stehta. Takoj po tehtanju se 
ribe vrnejo v morje. Morebitni sporni primerek se shrani in po ponovnem preverjanju vrne v morje. Vsi 
postopki morajo biti zaključeni čim hitreje.  
Po končanem zgoraj opisnem postopku nanj ni več možna pritožba. 
 

5. PRIBOR ZA LOV IN NAČIN LOVA 
 

75. člen 
Za tekmovanja v športnem ribolovu na morju se ne sme uporabljati pribor, ki je z Zakonom o 
morskem ribištvu in Pravilnikom o športnem, podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na 
morju prepovedan. 
 

5.1 TRNKARJENJE IZ ZASIDRANEGA ČOLNA 
 
5.1.1 Lov s palico 

76. člen 
Za lov ribe se lahko uporablja le palica maksimalne dolžine 5 m  z minimalno tremi vodilnimi obročki 
in ribolovnim kolescem. Lovi se z eno palico, na kateri so lahko največ trije trnki. Velikost trnka 
urejajo zakonska določila. Odlaganje palice, ko je naveza v vodi, ni dovoljeno. Minimalna teža 
obtežilnika je 30 gramov. Pri močnem toku morajo tekmovalci imeti različne teže obtežilnika 
minimalno 10 g težje v smeri proti toku. Uporaba svetlečih materialov (perl, peres,..) je dovoljena, s 
tem, da je trnek prost in je na njemu le naravna vaba. Uporaba dišav (sprejev,...) za privabljanje rib ni 
dovoljena. Uporaba elastične nitke za učvrstitev vabe je dovoljena. Tekmovalec ima lahko rezervne 
palice, vendar te ne smejo biti opremljene s trnki. Rezervne naveze ni dovoljeno opremiti z vabo. Kot 
pomožna sredstva lahko tekmovalec uporablja tudi podmetalko (mrežico) in kljuko (gaf). 
 

77. člen 
Dovoljen je samo lov z obtežilnikom na dnu morja. 
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5.1.2 Lov z roko (tonja) 
78. člen 

Lovi se z eno tonjo, na kateri so lahko največ trije trnki. Velikost trnka urejajo zakonska določila. 
Odlaganje vrvice, ko je naveza v vodi, ni dovoljeno. Pri močnem toku morajo tekmovalci imeti različne 
teže obtežilnika, minimalno 10 g težje v smeri proti toku. 
Uporaba svetlečih materialov (perl, peres,..) je dovoljena s tem, da je trnek prost in ima samo 
naravno vabo. Uporaba dišav (sprejev,...) za privabljanje rib ni dovoljena. Uporaba elastične nitke za 
učvrstitev vabe je dovoljena. 
Tekmovalec ima lahko rezervne tonje opremljene s trnki, vendar ne smejo biti odvite in opremljene z 
vabo. Rezervne naveze ni dovoljeno opremiti z vabo. 
Kot pomožna sredstva lahko tekmovalec uporablja tudi podmetalko (mrežico) in kljuko (gaf). 
 

79. člen 
Dovoljen je samo lov z obtežilnikom na dnu morja. 
 

5.2 TRNKARJENJE Z OBALE 
 
5.2.1 Lov s položne obale (surf casting) 

 
80. člen 

Za to disciplino veljajo naslednja določila: 
1) lov je obvezen s palico in ribolovnim kolescem. 
2) lovi se z eno ali dvema palicama (določi organizator). 
3) minimalna dolžina palice ni omejena, vendar mora imeti vrhnji del palice minimalno tri 

obročke. Maksimalna dolžina je 5 metrov. 
4) vrsta ribolovnega kolesca je proste izbire. 
5) dovoljena sta meta preko glave in stranski met, vendar mora biti pri stranskem metu za 

vrtavko navezana vrvica vsaj v dvakratni dolžini palice z najmanjšo nosilnostjo 25 kg (rotirajoči 
met (pendola) ni dovoljen). 

6) met se opravi tudi s trenutnim vstopom v vodo. Utrujanje ribe mora potekati na suhem. 
7) vrsta glavne vrvice ni limitirana. Uporabljajo se lahko samo enojni trnki. Naveza ima največ 3 

trnke. Velikost trnka urejajo zakonska določila. Uporaba svetlečih materialov (perl, peres,..) je 
dovoljena, s tem, da je trnek prost in je na njemu le naravna vaba. Uporaba dišav (sprejev) za 
privabljanje rib ni dovoljena. Uporaba elastične nitke za učvrstitev vabe je dovoljena. 

8) rezervne palice so lahko opremljene do vrtavke, število ni omejeno. 
9) rezervne naveze je dovoljeno opremiti z vabo, število ni omejeno. 

     10) nosilci za palice  morajo biti na suhem in v sredini lovnega mesta. 
11) ob slabem vremenu ali močnem toku morajo biti obtežilniki opremljeni z žico, da delujejo kot 

sidra. 
12) vsak tekmovalec mora biti opremljen za nočni lov (svetilke), imeti mora mero za merjenje rib 

in kljuko ali podmetalko za dvig ribe iz vode. 
13) za dvigovanje ribe iz vode je dovoljena le pomoč sodnika. 
14) sodnik v sektorju ima za vsakega tekmovalca karton, v katerega vpisuje vsako ujeto ribo, zato 

je tekmovalec dolžan o vsakem ulovu sproti obvestiti sodnika. 
15) če tekmovalec ugotovi, da je na njegovem lovnem mestu nemogoče loviti, ker je v vodi mreža 

ali kakšen drug predmet, ki prej ni bil viden, pokliče sodnika in zahteva zamenjavo lovnega 
mesta. Ko sodnik ugotovi upravičenost zahtevka, premesti tekmovalca na rezervno mesto. To 
lahko naredi pred potekom ene ure od začetka lova. Ves ulov, ki je bil ulovljen do spremembe 
mesta, je veljaven. 

 
5.2.2 Lov s skalne in zidane obale  
 

81. člen 
Za te discipline lova veljajo točke 1, 3, 4, 7, 8, 13 in 15 iz 80. člena tega pravilnika. 
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82. člen 
Ostala določila: 

1) dovoljena je uporaba samo ene palice 
2) dovoljena uporaba nosilca za palico 
3) dovoljen je samo lov z obtežilnikom na dnu  
4) uporaba plovca ni dovoljena 
5) minimalna teža obtežilnika je 10 g 
6) obtežilnik ne sme imeti nobenih dodatkov razen vrtavke 
7) rezervne naveze ni dovoljeno opremiti z vabo 
8) obvezna je uporaba mreže za shranjevanje živega ulova  
 

5.3 LOV IZ ČOLNA V GIBANJU 
83. člen 

Iz čolna v gibanju se lovi s panolo ali big game fishing opremo, z uporabo umetne ali naravne vabe, 
katere, predpiše prireditelj. V vodi ima tekmovalec spuščeno samo eno panolo ali big game fishing 
opremo. V čolnu ima lahko tekmovalec več pripravljenih panol ali big game fishing oprem. Priznajo se 
ribe, ki jih je prireditelj vpisal v propozicije. Tekmovanja so lahko organizirana po big game fishing 
pravilniku, ki ga je izdala  FIPS-M. Dovoljena je uporaba satelitske navigacije in globinomera ne glede 
na določilo 105. člena. 
 

5.4 LOV S PUŠČO 
 

84. člen 
Lov mehkužcev se opravlja z enim priborom (palica ali tonja), na katerem sta montirani največ dve 
pušči. V čolnu ima lahko tekmovalec pripravljenega več pribora. 

6. VABA 
 

85. člen 
Na državnih in izbirnih državnih prvenstvih v trnkarjenju iz zasidranega čolna in trnkarjenja z obale je 
prireditelj dolžan zagotoviti in vsem tekmovalcem razdeliti enako količino enako kakovostne vabe. 
Vrsto (minimalno tri vrste) in količino vabe določi prireditelj glede na pogoje za lov, vendar najmanj 
0,30 kg sardel, 1,5 kg konzumnih dagenj (pedoč) in 0,25 kg lignjev. 
 

86. člen 
Vaba za ostala tekmovanja je proste izbire in si jo tekmovalec priskrbi sam, če v propozicijah ni 
določeno drugače. 
 

87. člen 
Tekmovalec lahko na vseh tekmovanjih uporablja za dodatno vabo ribo, ki jo je ujel med 
tekmovanjem, s tem, da ostanki te ribe ne veljajo za ulov. 
 

88. člen 
Krmljenje na prvenstvenih tekmovanjih ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno metanje peska, zemlje, 
luščin školjk in podobno. Za priložnostna in pokalna tekmovanja velja isto, razen, če to prireditelj v 
svojih propozicijah ni drugače določil. 
 

7. OBMOČJE, CONA IN POZICIJA LOVA, STARTNA POZICIJA 
 

7.1 SKUPNA DOLOČILA 
 

89. člen 
Območje za lov določajo v skupnem dogovoru organizator in prireditelj. 
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90. člen 
Cono lova (dve ali več oz. glavno in rezervno) določajo skupno vodstvo in prireditelj v okvirih 
predvidenega področja za lov. Meje cone se določijo z dobro vidnim naravnimi orientirji ali z umetnimi 
oznakami (boje, table na obali, trak in podobno). Za lov z obale se cona lova lahko razdeli na 
sektorje. 
 

91. člen 
Pozicija za lov je položaj zasidranega čolna v coni lova in jo izbirajo tekmovalci sporazumno, oz. 
mesto, s katerega se lovi na obali in ga tekmovalcu določi žreb. 
Pri lovu iz čolna v gibanju pozicija za lov ne obstaja. 
 

92. člen 
Startna pozicija se običajno določi na sredini cone za lov. Od startne pozicije tekmovalci startajo na 
pozicije za lov. Na startni poziciji se na koncu tekmovanja preda ulov na sodniški ali matični čoln. 
 

93. člen 
Območje in cono za lov je treba izbrati znotraj akvatorija, ki pri določenih hidrometeoroloških pogojih 
vsem tekmovalcem zagotavlja varnost pri lovu. 
Na tekmovanjih, ki trajajo več dni (en krog), so cone za lov na morju ali obali vsak dan nove. 
 

94. člen 
Na območju za lov lahko tekmovalci lovijo tudi v dnevih pred najavljenim pričetkom tekmovanja. 
Zadnji dan pred pričetkom tekmovanja so za tekmovalce vse aktivnosti na območju za lov 
prepovedane. 
 

7.2 TRNKARJENJE Z ZASIDRANEGA ČOLNA 
 

95. člen 
Prostranost cone za lov mora omogočiti, da se lahko vsi čolni, ki sodelujejo na tekmovanju, normalno 
zasidrajo in pri tem ne motijo drugih. 
Prednost sidranja v coni za lov ima tisti čoln, ki je prišel prej na pozicijo. Vsak naslednji čoln se mora 
zasidrati od prvega na minimalni razdalji bočno 50 metrov in po krmi ali premcu 50 metrov. 
 

7.3 TRNKARJENJE Z OBALE 
 

96. člen 
Območja in cone lova so deli morske obale ali pomoli, primerni, da se na njih prireja tekmovanje v 
trnkarjenju. Območja so običajno daljši deli morske obale, na katerih je določeno potrebno število 
lovnih con. Če so območja pomoli, potem lahko vsak pomol določimo kot eno cono ali en pomol 
razdelimo na več con (če je dolžina pomola za to primerna). 
 

97. člen 
Pozicija za lov je dostopno mesto na obali ali pomolu, na katerem ima tekmovalec varne pogoje za 
trnkarjenje v coni lova. V disciplini surf casting mora biti pozicija za lov široka minimalno 20 metrov po 
palici (dve palici 40 m). Pozicija za lov s skalne ali zidane obale mora biti široka 5 do 7 m. 
 
 

7.4 LOV S PUŠČO IN LOV Z ČOLNA V GIBANJU 
 

98. člen 
Območja in cone za lov so prostorno večji deli določenega akvatorija. 
Srečanja čolnov na morju se rešujejo po pravilih za preprečevanje trčenja na morju. 
 

8. PLOVNI OBJEKTI 
 

99. člen 
Kot plovni objekti za tekmovanja se uporabljajo majhni in veliki čolni ter ladje. 
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Plovni objekti, na katerih so tekmovalci med lovom, morajo biti iste velikosti in istih maritimnih 
karakteristik. 
Vsak plovni objekt mora imeti najmanj eno sidro, ki zagotavlja varno sidranje in 80 metrov sidrne vrvi. 
Iz čolnov v posameznih vrstah lova lovijo: 

a) trnkarjenje iz zasidranega čolna   - dva ali več tekmovalcev 
b) lov iz čolna v gibanju    - en tekmovalec 
c) lov s puščo      - en ali dva tekmovalca 

 
 

100. člen 
V čolnu, v katerem lovi več tekmovalcev, mora imeti vsak tekmovalec najmanj 1,5 m dolžine prostora 
po boku ali krmi čolna. 
 

101. člen 
Na prvenstvenih tekmovanjih lahko lovi iz enega ali dveh čolnov, ki pa morata biti med seboj 
povezana in sidrana z enim sidrom, ena ekipa ali reprezentanca. 
V priložnostnih tekmovanjih lahko lovi iz enega čolna ekipa ali reprezentanca. 
 
 

102. člen 
Razpored tekmovalcev v čolnih določi vodstvo tekmovanja z žrebanjem.  
 
 

103. člen 
Izmenjava mest na čolnu se izvede po shemi, ki jo potrdi tekmovalna komisija in je priloga v 
propozicijah tekmovanja. 
 

104. člen 
V tekmovanju sodelujejo: 

1) matični čoln (ladja za vodstvo tekmovanja) 
2) gliser za sodnika in zdravnika 
3) čolni za tekmovalce z dobro vidnimi izžrebanimi številkami za čolne 

 
 

105. člen 
Na tekmovanjih ni dovoljena uporaba tehničnih pripomočkov, kot so CB ali WHF postaje, globinomeri, 
sonarji, GPS sistemi, mobilni telefoni (morajo biti izklopljeni)  razen v primeru iskanja pomoči. 

9. ŠPORTNA OPREMA 
 

106. člen 
Na uradnih tekmovanjih (prvenstvena, pokalna) tekmovalec nastopa v športni opremi (trenirka, 
majica). Trenirka in majica imajo izpisano ime društva in po možnosti z narisanim znakom društva. 
Na mednarodnih tekmovanjih nastopa tekmovalec v športni opremi, ki je za te priložnosti predpisana. 
 

107. člen 
Športno opremo je tekmovalec obvezen nositi od trenutka otvoritve tekmovanja do zaključka 
prireditve. 
 

10. DELEGATSKA SLUŽBA 
 

108. člen 
Delegatska služba ima naslednje naloge: 

 nadzorovanje pravilnosti tekmovanja v športnem ribolovu na morju 

 nadzorovanje izvajanja uradnih predpisov, po katerih se tekmovanje v športnem ribolovu na 
morju prireja 

 vzpostavljanje neposrednega stika med organizatorjem in prirediteljem 
Organizira se za vsako uradno tekmovanje od društvene do državne ravni. 
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109. člen 

Delegata za posamezno tekmovanje določa organizator tekmovanja. 
 

110. člen 
Prvenstveno in društveno tekmovanje, za katero ni bil določen delegat oz., če določen delegat ni bil 
navzoč, nadzoruje (opravlja delegatsko funkcijo) oseba, ki jo za to priložnost določi prireditelj. 
 

111. člen 
Delegat je strokovna oseba z opravljenim sodniškim izpitom in je član sodniškega zbora. 
 

11. SODNIŠKI ZBOR 
 

112. člen 
Sodniški zbor ima za svoje delo sodniško komisijo. Sodniška komisija ima nalogo, da za vsako 
tekmovanje višjega nivoja v športnem ribolovu na morju imenuje glavnega sodnika. Na zahtevo 
organizatorja ali prireditelja imenuje tudi pomožne sodnike. 
 
 

113. člen 
Za vsako državno prvenstvo morajo biti obvezno določeni pomožni sodniki. 
 

114. člen 
Glavni in pomožni sodniki so lahko samo tiste osebe, ki imajo opravljeni sodniški izpit. 

12. ORGANIZACIJA IN VODENJE TEKMOVANJ 
 

12.1 OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA 
 

115. člen 
Organizator tekmovanj je obvezen pred začetkom koledarskega leta določiti tekmovanja, ki jih bo 
vnesel v svoj program in višino sredstev, ki jih bo za ta tekmovanja zagotovil. Ko je koledar tekmovanj 
sprejet, je organizator obvezen objaviti razpis za prireditelje tekmovanj. V primeru da posameznega 
tekmovanja ni mogoče izpeljati po tem pravilniku lahko tekmovalna komisija za organizacijo 
posameznega tekmovanja sprejme sklepe, ki niso skladni s tekmovalnim pravilnikom in jih mora v 
razpisu tekmovanja opredeliti. 
 

116. člen 
Projekt propozicij za tekmovanje mora organizator dostaviti prireditelju najmanj 60 dni pred 
predvidenim začetkom tekmovanja. Prireditelj v roku 10. dni pripravi popolne propozicije in jih dostavi 
organizatorju. Organizator potem propozicije pošlje vsem tistim, ki imajo pravico nastopa na 
določenem tekmovanju in to najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom tekmovanja. 
 

12.2 OBVEZNOSTI PRIREDITELJA 
 

117. člen 
Prireditelj tekmovanja mora pravočasno poskrbeti, da: 

1) tekmovanje prijavi strokovnem organu, ki izdaja dovoljenje za organizacijo tekmovanja na 
določenem območju 

2) imenuje vodjo tekmovanja in o tem pravočasno obvesti organizatorja, ki ga vpiše v seznam 
vodstva tekmovanja 

3) pripravi propozicije v skladu s tem pravilnikom 
4) določi tehnično osebje 
5) pripravi protokol tekmovanja 
6) pripravi lovno cono 
7) zagotovi zadostno število čolnov 
8) zagotovi vabo 
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12.3 PROPOZICIJE 
 

118. člen 
Za vsako tekmovanje pripravi organizator propozicije, v katerih opredeli postopke, odnose in obveze, 
ki niso navedene v tem pravilniku ali tiste določbe iz tega pravilnika, ki jih je treba posebej poudariti. 
Sestavljajo jih: 

1) podatki o tekmovanju 
2) program tekmovanja 
3) informacije za vse udeležence 
4) opisi in-ali skice lovnega območja 
5) popis vrst rib na lovnem področju z zakonskimi zaščitenimi merami in najmanjšimi veljavnimi 

dolžinami rib 
 

119. člen 
Podatki o tekmovanju so: 

1) naziv - vrsta tekmovanja in konkurenca, krog 
2) datum tekmovanja 
3) kraj tekmovanja 
4) organizator tekmovanja 
5) prireditelj tekmovanja 
6) vodstvo tekmovanja - delegat, glavni sodnik in vodja tekmovanja 
7) pomožni sodniki sodniška komisija 
8) pravico nastopa 
9) signalizacija - začetek in konec lova, iskanje pomoči 
10) postopek z ulovom po preteku pritožbenega roka 
11) ostali potrebni podatki 

Za vsaki krog tekmovanja se pripravijo nove propozicije. 
 

120. člen 
Program tekmovanja je niz aktivnosti, ki se dogajajo od začetka do konca tekmovanja. Za vsako 
aktivnost za vsak dan posebej se določi urnik.  
 

121. člen 
Informacije za udeležence vsebujejo: 

1) naslov prireditelja, telefon, žiro račun, kontaktno osebo 
2) rok za prijavo tekmovalcev 
3) višino startnine in rok plačila (nakazila) 
4) nosilce vseh stroškov udeležencev tekmovanja (za potovanje, bivanje in podobno) 
5) dokumentacijo, ki jo je treba predložiti na verifikaciji in drugje 
6) višino pritožbene takse 

 
 

12.4 VLOGA IN SESTAVA ORGANOV TEKMOVANJA 
 
12.4.1 Vodstvo tekmovanja 

122. člen 
Vodstvo tekmovanja skrbi in je odgovorno, da se tekmovanje odvija po predpisih, ki jih določa ta 
pravilnik. Vodstvo tekmovanja lahko spremeni posamezno določilo iz tega pravilnika, ki ga v praksi ni 
možno izvajati v celoti. (Primer: nemogoča uporaba mrež za shranjevanje rib zaradi terena ali 
vremena.) 
 

123. člen 
Vodstvo tekmovanja sestavljajo: 

1) delegat 
2) glavni sodnik 
3) vodja tekmovanja 

Za izpeljavo strokovnih del da prireditelj na razpolago vodstvu tekmovanja tehnično osebje (pomožne 
sodnike, zdravnika, vodjo protokola in propagande, voditelje čolnov ipd). 
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Organizacije, ki sodelujejo na tekmovanju, določijo kapetane svojih ekip tudi za pomoč vodstvu 
tekmovanja in predstavljajo povezavo med vodstvom tekmovanja in tekmovalci. 
 
12.4.2 Častni in organizacijski odbor 
 

124. člen 
Za tekmovanja visokega nivoja (mednarodna) se lahko sestavita častni in organizacijski odbor. 
Sestavo častnega in organizacijskega odbora določa organizator tekmovanja sporazumno z 
zainteresiranimi strukturami in posamezniki. 
 
 

12.5 OBVEZNOSTI ČLANOV VODSTVA TEKMOVANJA 
 
12.5.1 Delegat 

125. člen 
Delegat je predstavnik organizatorja ter posrednik med organizatorjem in prirediteljem tekmovanja. 
Delegat ima vlogo predsedujočega v vodstvu tekmovanja in je v tem pomenu odgovoren, da se 
tekmovanje pravilno izvede. 
V imenu organizatorja odpira in zapira tekmovanje. 
Nadzoruje pravilnost tekmovanja in je obvezen opozoriti vodstvo tekmovanja na morebitne 
nepravilnosti in odstopanja od določil iz tega pravilnika in od propozicij. 
Je predsednik žirije pri žrebanju čolnov ali pozicij za lov z obale. 
V imenu organizatorja podeli uradna priznanja. 
Delegat po končanem tekmovanju v treh dneh dostavi organizatorju zapisnik s tekmovanja, na 
katerega je bil delegiran. 
 
12.5.2 Glavni sodnik 
 

126. člen 
Dolžnosti in pravice glavnega sodnika so: 

1) poskrbi, da je vodstvo organizirano po določilih tega pravilnika in da je navzoče od začetka 
priprav do konca tekmovanja. Poskrbi, da se morebitno odsoten član vodstva takoj nadomesti 
z drugo osebo. 

2) z vodjo tekmovanja določi pomožno osebje in ugotovi ali so pripravljena vsa potrebna 
sredstva (signalna, razglasna, table s številkami, boje). Daje naloge pomožnemu osebju 
neposredno ali preko vodje tekmovanja. Njegove odredbe so obvezujoče za vse pomožno 
osebje. 

3) preveri ali ima prireditelj program in protokol za izvedbo celotnega tekmovanja in ali so 
pripravljena potrebna sredstva za protokole (zastave, himne, table z napisi sodelujočih ekip). 

4) preveri, neposredno ali preko odgovorne osebe, če področje in cona za lov ustrezajo pogojem 
iz tega pravilnika. 

5) organizira kontrolo čolnov. 
6) pred začetkom tekmovanja uskladi ure s pomožnimi sodniki. 
7) med tekmovanjem nadzoruje cono lova in po potrebi primerno posreduje (zapuščanje cone 

lova, vremenski pogoji, drugi plovni objekti). 
8) posreduje, ko ugotovi ali je opozorjen, da se med tekmovanjem posamezen tekmovalec 

neprimerno obnaša. 
9) odgovoren je, da se kontrola, merjenje, preštevanje in tehtanje ulova izpeljejo v skladu s tem 

pravilnikom. 
10) napiše zapisnik o tekmovanju in ga v treh dneh dostavi organizatorju. 
 

127. člen 
Glavni sodnik in delegat ne moreta biti iz istega društva. 
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12.5.3 Vodja tekmovanja 
128. člen 

Dolžnost vodje tekmovanja je, da zagotovi: 
1) zadostno število tehničnega osebja 
2) sredstva za tekmovanje (predpisane vabe,plovna in druga sredstva) 
3) ureditev prostora za protokolarne dogodke 
4) ureditev prostorov za tehtanje ulova 
5) označevanje cone lova na morju ali pozicije za lov na obali 
6) nabavo in pripravo hrane 
7) vplačilo startnine in izdajo potrdil 
8)   sestavi stroškovnik tekmovanja in ga dostavi v treh dneh organizatorju. 

Med pripravami in med tekmovanjem neposredno usmerja vse organizacijske in tehnične aktivnosti. 
 
 

12.6 OBVEZNOSTI TEHNIČNEGA OSEBJA 
 
12.6.1 Pomožni sodnik 

129. člen 
Pomožni sodnik kontrolira postopke tekmovalcev na čolnu ali v sektorju. Na znak glavnega sodnika 
dovoljuje začetek lova in objavi konec lova. Če se znak glavnega sodnika ne sliši ali ne vidi, začetek 
in konec tekmovanja določi po svoji uri. 
 

130. člen 
Pomožni sodniki po nalogu glavnega sodnika pregledajo čolne pred izplutjem ter preverjajo, če lovni 
pribor ustreza predpisom. O morebitnih nepravilnostih takoj obvestijo glavnega sodnika. 
 
 

131. člen 
Med tekmovanjem v lovu iz čolna nadzira zamenjavo mest, vpisuje v sodniški list vse zahtevane 
intervencije, preverja (meri) velikost palic, velikost in število trnkov (s pomičnim merilom ali šablono), 
uporabo ustreznih obtežilnikov... Po potrebi pomaga tekmovalcu s podmetalko (mrežico) ali kljuko 
(gaf) dvigniti ujeto ribo, ko je ta na površini morja. Ne dovoljuje, da tekmovalec zapušča cono lova, da 
gre na obalo, da se čolnu približujejo drugi čolni, da tekmovalec tekmovalcu daje svoj ulov. 
Med tekmovanjem v lovu z obale ne dovoli, da tekmovalci neopravičeno zapuščajo svoje mesto ali, 
da se jim približujejo druge osebe. Na zahtevo tekmovalcev ali kapetanov je dolžan opraviti 
zahtevane kontrole (meritve palic, število in velikost trnkov, obtežilnikov). Opravlja naloge iz 72. 
člena.   
 
12.6.2 Vodja protokola in propagande 
 

132. člen 
Vodja protokola skrbi, da je protokol tekmovanja pravočasno pripravljen in časovno usklajen s 
programom tekmovanja. 
Skupaj z vodjo tekmovanja skrbi, da so vse propagandne akcije pravočasno izpeljane. 
 

133. člen 
Potek otvoritve tekmovanja, razglasitev rezultatov, podelitev nagrad in zaključka tekmovanja usklajuje 
z delegatom. 
 
12.6.3 Zdravnik 
 

134. člen 
Zdravnik organizira in daje medicinsko pomoč med tekmovanjem. 
Pregleduje in potrjuje zdravstveno dokumentacijo udeležencev. 
Ocene o zdravstveni sposobnosti udeležencev, opis svojih aktivnosti in intervencij priloži v pisni obliki 
k zapisniku glavnega sodnika. 
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12.7 OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV TEKMOVANJA 
 
12.7.1 Društva in Zveza 
 

135. člen 
Društvo pripravi na začetku vsakega koledarskega leta seznam svojih rekreativcev in tekmovalcev, ki  
željo sodelovati na tekmovanjih v športnem ribolovu na morju. Vsak tekmovalec mora imeti veljavno 
licenco. Predlagatelj za izdajo licence je matično društvo tekmovalca praviloma istočasno z vložitvijo 
zahteve za letno podaljšanje članstva ZŠRMS oziroma za ribolovno dovoljenje. Zveza izda licence 
tekmovalcem, tekmovalna komisija pa pripravi listo reprezentantov. Vsako društvo je obvezno 
omogočiti tekmovalcu, ki se je uvrstil v višji nivo tekmovanja, da to pravico izkoristi.  
 
 

136. člen 
Društva in zveza so obvezni pravočasno prijaviti prireditelju tekmovanja nastop svojih tekmovalcev 
oz. reprezentantov. 
 
12.7.2 Tekmovalec 
 

137. člen 
Tekmovalec ima naslednje obveznosti: 

1) da ima veljavno licenco  
2) da se pravočasno prijavi za nastop na društvenem prvenstvu 
3) da se strokovno in kondicijsko pripraviti za vsak nastop 
4) da pripravi primeren tekmovalni pribor 
5)   da med tekmovanjem ne uživa drog in alkoholnih pijač. 
6) da se seznani z določili pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju, zakona o morskem 

ribištvu, pravilnika o športnem, podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na morju ter s 
propozicijami za določeno tekmovanje. 

Tekmovalec je dolžan upoštevati navodila kapetana ekipe oz. vodje potovanja, na tekmovanju, pa 
tudi navodila vodstva in sodnikov. Med tekmovanjem se mora obnašati po določilih tega pravilnika. 
 
 
12.7.3 Kapetan ekipe 
 

138. člen 
Kapetan ekipe se določi iz članstva organizacije, katere tekmovalci nastopajo na tekmovanju. 
Kapetan je lahko tudi tekmovalec. 
Skrbi, da so tekmovalci pripravljeni za nastop in se obnašajo po določilih tega pravilnika. 
Po prihodu v kraj tekmovanja se javijo vodstvu tekmovanja, so navzoči pri  verifikaciji in žrebanju, 
vplačajo startnino za tekmovalce in poskrbijo za primerno bivanje. 
Posebej skrbijo za mladince in kadete, njihovo varnost in športno obnašanje. 
 

139. člen 
Kapetan ekipe ali reprezentance daje vodstvu tekmovanja v imenu svoje ekipe  predloge in vlaga 
prošnje ali pritožbe. 
Na verifikaciji zastopa tekmovalce in se udeležuje sestankov ali dogovorov, ki jih organizira vodstvo 
tekmovanja. 
Neposredno pred izplutjem na lovno območje preveri, če so vsi člani njegove ekipe pripravljeni in o 
tem obvesti glavnega sodnika. 
Ima pravico in obveznost prisotnosti na kontroli, merjenju in tehtanju ulova in dajati pripombe na 
morebitne nepravilnosti. 
 

140. člen 
Po vrnitvi s tekmovanja obvezno preda poročilo s podatki o obnašanju tekmovalcev in drugih 
sodelujočih pred tekmovanjem, na tekmovanju in po tekmovanju. Opiše svoje morebitne intervencije 
in izkušnje, ki jih je pridobil. 
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12.7.4 Vodja potovanja 
 

141. člen 
Vodjo potovanja določi organizacija, ko oceni, da kapetan ekipe sam ne bo zmožen opraviti vseh 
nalog, ki jih določeno tekmovanje zahteva. 
Odgovoren je za vse posle okrog prevoza, bivanja sodelujočih in druge dogovorjene posle. 
Posebno skrb posveti mladincem in kadetom. 
 
 

13. IZVEDBA TEKMOVANJA 
 

13.1 VERIFIKACIJA 
 

142. člen 
Verifikacijo opravi tekmovalna komisija pred posameznim tekmovanjem in dostavi poročilo vodstvu 
tekmovanja.  
 
Z verifikacijo se ugotavlja naslednje: 

1) ali so pozivi in propozicije poslani vsem tistim, ki imajo pravico nastopa 
2) ali so vsi vabljeni poslali prijave 
3) ali ima vsak prijavljeni tekmovalec izpolnjene pogoje za nastop (lanskoletni rezultat, 

kvalifikacijski rezultat oz. rezultat z nižjega nivoja v tekočem letu, konkurenca, spol) 
4) ali je za vsakega tekmovalca predložena zahtevana dokumentacija 
5)  ali ima veljavno licenco v skladu s pravilnikom o registraciji 

 
143. člen 

Na osnovi izvedene verifikacije tekmovalcev in ekip se izda popis tekmovalcev in ekip za vsako 
konkurenco posebej. V tekmovalni seznam se za vsakega tekmovalca vpiše izžrebana številka. 
Tekmovalec ima izžrebano številko do konca tekmovanja oz. celotnega kroga. 
 

144. člen 
Z verifikacijo voditelja čolna in čolna, se ugotavlja sposobnost za sodelovanje na tekmovanju. Vsak 
čoln dobi tekmovalno številko, ki se vpiše v seznam čolnov in se ne spreminja do konca tekmovanja 
oz. kroga. 
 

145. člen 
Z verifikacijo pomožnih sodnikov se ugotavlja ali imajo opravljen sodniški izpit. 
 

146. člen 
Vodstvo tekmovanja se seznani z vsebino poročila TK o opravljeni verifikaciji, določi člane žirije, ki 
opravi žrebanje številk za tekmovalce in žrebanje tekmovalcev po čolnih ali tekmovalcev po sektorjih. 
Za tekmovanja z obale se izžrebajo tudi startne pozicije lova za vsakega tekmovalca v okvirju 
sektorjev. Če se tekmovanje iz objektivnih razlogov ne more izpeljati po obstoječem žrebu, se 
žrebanje lahko ponovi. 
 

13.2 ŽREBANJE 
 
13.2.1 Enodnevna DP in predtekmovanje državnega prvenstva 
 

147. člen 
Za enodnevna državna prvenstva in predtekmovanje državnega prvenstva v trnkarjenju iz 
zasidranega čolna se uporabljajo čolni za minimalno 6 tekmovalcev oz. 4 tekmovalce, če je definiran 
žreb za sistem 4 tekmovalcev na čolnu. 
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148. člen 
Za tekmovanje v lovu iz zasidranega čolna na roko oziroma v lovu z  obale se tekmovalci ene ekipe z 
žrebom razporedijo na tri čolne oziroma v tri sektorje. 
 
 

149. člen 
Tekmovalci društev, ki pošljejo 6 tekmovalcev tvorijo eno skupino. Tekmovalci društev z manj 
tekmovalci tvorijo med sabo skupino 6 tekmovalcev. Če ima društvo na enodnevnem državnem 
prvenstvu več kot 6 tekmovalcev, z žrebom določimo tekmovalce tega društva, ki bodo razporejeni v 
skupino s tekmovalci iz drugih društev. Vrstni red skupin se določi na podlagi prispelih prijav z 
žrebanjem. 
 

150. člen 
Žrebanje za prvi dan se opravi na sledeči način: 

1. Opravi se žreb čolnov, ki dobijo startne številke od 1 do n (n= skupno število skupin). 
2. Opravi se žreb za vrstni red žrebanja skupin. 
3. Opravi se žreb za posameznega tekmovalca in sicer: žreba se iz vsake skupine po vrstnem 

redu kot je bilo izžrebano pod točko 2. Prvi izžreban tekmovalec iz prve skupine gre v čoln št. 1 
na startno mesto 1, prvi tekmovalec iz druge skupine v čoln št. 2 na startno mesto 1, prvi 
tekmovalec iz tretje skupine v čoln št. 3 na startno mesto 1, .... Nato se žreba drugega 
tekmovalca iz skupine 1, ki gre v čoln št. 2 na startno mesto 2, drugi tekmovalec iz druge 
skupine gre v čoln št. 3 na startno mesto 2, ....... 

4. Če je izbirno državno prvenstvo enodnevno, se uporabi za žrebanje 150. in 151. člen 
 

151. člen 
Žrebanje za drugi dan se opravi na sledeči način: 
Tekmovalci se razvrstijo po skupinah na osnovi uvrstitve za prvi dan, in to na naslednji način: 

1 skupina: zmagovalci v čolnih 
2 skupina: drugo uvrščeni v čolnih 
3 skupina: tretje uvrščeni ... 
4 skupina ........ 

Če je v 6. ( n ) skupini število tekmovalcev večje od števila čolnov, se iz te skupine z žrebom določijo 
tekmovalci, ki se razporedijo v 5 ( n - 1 ) skupino ali z žrebanjem v 5. in nižje skupine. Postopek 
ponovimo tudi za vse druge skupine. Žrebamo najprej vse tekmovalce iz prve skupine in jih 
razporedimo v čolne po principu: prvi izžrebani tekmovalec v čoln št. 1, drugi v čoln št. 2 in tako 
naprej do konca skupine. Startno mesto v čolnu izžrebajo tekmovalci na čolnih po principu: prvi žreba 
tekmovalec, ki ima nižjo tekmovalno številko. 
 
13.2.2 Finale državnega prvenstva 
 

152. člen 
Za finale državnega prvenstva in izbirna tekmovanja za uvrstitev v  
državno reprezentanco se uporablja dirigirani žreb. 
 

153. člen 
Za finale državnega prvenstva  v trnkarjenju iz zasidranega čolna se uporabljajo čolni za minimalno 6 
tekmovalcev oz. 4 tekmovalce, če je definiran žreb za sistem 4 tekmovalcev na čolnu. 
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154. člen 
Tekmovalci v finalu DP se za prvi dan razvrstijo v 3 skupine in sicer: 
1 skupina:  prvih pet po uvrstitveni listi za sestavo državne reprezentance ne glede 

 nato ali imajo pravico nastopa po kriteriju “prvih 10 iz lanskega prvenstva” ali so to 
 pravico pridobili na predtekmovanju v tekočem letu. 

2 skupina:  prvih 5 tekmovalcev iz skupine “prvih 10 z lanskega prvenstva”, ki niso v prvi skupini. 
3 skupina: vsi drugi tekmovalci (20). 
Žrebamo najprej vse tekmovalce iz prve skupine in jih razporedimo v čolne na sledeči način: prvi 
tekmovalec v čoln št. 1, drugi v čoln št. 2 in tako naprej do konca skupine. 
Postopek ponovimo tudi za drugo skupino. 
Iz tretje skupine žrebamo štirikrat po 5 tekmovalcev, ki jih razporedimo v čolne od 1 do 5. 
Startno mesto v čolnu izžrebajo tekmovalci na čolnih po principu: prvi žreba tekmovalec, ki ima nižjo 
tekmovalno številko. 
 

155. člen 
Žrebanje za drugi dan se izvede po 151. členu. 
 
13.2.3 Lov z obale 
 

156. člen 
Za lov z obale, se uporabi isti sistem kot v lovu iz zasidranega čolna, le da so namesto čolnov 
sektorji. Število sektorjev je običajno 4, najmanj 3. V sektorju ne more biti manj kot 6 tekmovalcev pri 
članih in ne manj kot 4. tekmovalci pri mladincih in kadetih. Če je pri članih skupno število 
tekmovalcev manj kot 18 in pri mladincih in kadetih manj kot 12, se vsi žrebajo v 1. sektor. Na 
polčasu tekmovanja se zamenja startno mesto po sistemu premik za 4 startna mesta v levo ali po 
sistemu sektorske menjave: Tekmovalci iz sektorja 1. se premaknejo  na ista startna mesta v sektor 
2, tekmovalci v  sektorju 2. v sektor 3. itd. Za menjavo ob polčasu je 20 minut  odmora. Zamenjava 
mest ne velja za surf casting. 
 

13.3 OTVORITEV TEKMOVANJA 
 

157. člen 
Otvoritev tekmovanja se lahko izvede: 

1) en dan pred začetkom lova 
2) neposredno pred začetkom lova 
3) po končanem prvem dnevu lova (ko tekmovanje traja več dni) 

Če predhodno ni izpeljana verifikacija, tekmovanja ne moremo odpreti. 
 

158. člen 
Tekmovanje se odpira v navzočnosti vseh sodelujočih na prireditvi (tekmovalci, vodstvo, pomožno 
osebje). 
 

13.4 ODHOD NA STARTNO POZICIJO 
 

159. člen 
Na startno pozicijo prvo izpluje matično plovilo, za njim pa vsi drugi čolni. Do startne pozicije se pluje 
v koloni. 
Na znak sodnika za začetek lova, tekmovalci (v enem čolnu) po dogovoru poiščejo svojo pozicijo za 
lov. 
 

13.5 TRAJANJE LOVA 
 

160. člen 
Med lovom se lovna pozicija lahko spreminja samo v mejah lovne cone. O spremembi lovne pozicije 
tekmovalci odločajo soglasno ali z glasovanjem. Pri spremembi lovne pozicije, se ne sme motiti 
drugih tekmovalcev. Pri ponovnem sidranju je treba paziti na minimalno razdaljo do ostalih čolnov in 
na prednost sidranja. 
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13.6 KONEC LOVA 
 

161. člen 
Na znak glavnega ali pomožnega sodnika za konec lova se lov prekine. V disciplinah lov iz čolna in 
lov s položne obale se ulov preda v zavezanih vrečkah vodstvu tekmovanja. Čolni odplujejo na 
startno pozicijo, kjer se ulov preda vodstvu. Vsi čolni se v pristan vrnejo v koloni kot pri izplutju na 
startno pozicijo. 
 

13.7 OBRAVNAVANJE PRITOŽB 
 

162. člen 
Pritožbe na pogoje in postopke, ki jih v pisni obliki (v roku 30 minut po končanem tehtanju ulova s 
tem, da je ustno najavo pisne pritožbe potrebno vložiti takoj po končanem tehtanju) vložijo 
tekmovalci, pomožni sodniki, voditelji čolnov ali kapetani ekip, je vodstvo tekmovanja dolžno rešiti 
pred izdelavo uvrstitvene liste in izdati pisne odločbe. 
V disciplini lov s skalne in z zidane obale je potrebno pritožbo vložiti ustno takoj po opravljenem 
tehtanju ulova posameznega tekmovalca, da se sporni primerki shranijo, v 30. minutah po končanem 
tehtanju ulova vseh tekmovalcev pa še pisno pritožbo, sicer se ustna pritožba ne upošteva. Pritožba 
se obravnava po prvem odstavku tega člena. 
 
 

13.8     UVRSTITVENI SEZNAMI 
163. člen 

Seznami končnih rezultatov za posamezno in ekipno uvrstitev in za vsako konkurenco posebej se 
izdelajo, ko vodstvo reši vse morebitne pritožbe. Pritožbe na pogoje in postopke, uvrstitvene liste in 
regularnost tekmovanja, ki so podane po končani razglasitvi rezultatov (organizatorju ali višjemu 
organu zveze), se rešujejo po drugem in tretjem odstavku 171. člena tega pravilnika. 
 

13.9 ZAPIRANJE TEKMOVANJA 
 

164. člen 
Po svečani razglasitvi rezultatov in pozdravnih besedah predstavnika prireditelja, delegat 
organizatorja tekmovanje uradno razglasi za končano. 
 
 

14. DISCIPLINSKI UKREPI 
 

14.1 VZGOJNI UKREPI 
 

165. člen 
Za kršitve pravilnika in propozicij, ki jih tekmovalec stori med tekmovanjem, je vodstvo tekmovanja 
dolžno po kratkem postopku izreči enega od sledečih disciplinskih vzgojnih ukrepov: 

a) ne prizna posameznega  primerka ulova 
b) ne prizna določen del ulova 
c) ne prizna celotnega  ulova (diskvalifikacija) 
d) odstrani tekmovalca ali ekipo s tekmovanja 

Pred izrekom ukrepa je komisija dolžna zaslišati kršitelja, prijavitelja in morebitne priče. Zaslišanje ni 
potrebno, če tekmovalec preda na tehtanje primerke pod zaščitno mero. 
 

166. člen 
Vodstvo tekmovanja obravnava in izreka ukrepe na osnovi: 

a) prijav, ki so jih podali pomožni sodniki ali voditelji čolnov 
b) prekrškov, ugotovljenih pri kontroli in merjenju ulova 
c) prijav, ki so jih podali drugi tekmovalci ali kapetani ekip 
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167. člen 

Disciplinsko vzgojni ukrepi iz 166. člena tega pravilnika se izrečejo glede na težo storjenega prekrška 
in to: 

1) ukrep pod a) se izreče: 
- ko je pri dviganju ulova nudena nedovoljena pomoč 
- če je primerek ulovljen na nedovoljen način (z dvignjenim obtežilnikom nad dnom morja) 

2) ukrep pod b) se izreče: 
- če je med  lovom moten sosednji tekmovalec ali ekipa 
- v disciplini "lov iz zasidranega čolna" takrat, ko se lovi iz čolna v gibanju 
- v disciplini "lov iz čolna v gibanju" takrat, ko se lovi iz zasidranega čolna 
- če se lovi zunaj območja lova zaradi slabih pogojev za orientacijo 
- če tekmovalec preda na tehtanje primerke, ki so krajši od 7 cm (lov s skalnate obale) oz. 

15 cm (brez ribjega zaroda) in njihova skupna teža ne presega 10% teže veljavnih 
primerkov, se ta teža odšteje od teže veljavnih primerkov 

3) ukrep pod c) se izreče: 
- če je za lov uporabljeno več vrst pribora kot je dovoljeno ali je pribor po pravilniku 

neprimeren (trnki,...) 
- če se lovi večji del časa zunaj območja lova 
- če tekmovalec začne lov pred znakom za začetek lova ali konča lov po znaku za konec 

lova 
- če pomožni sodnik ali voditelj čolna  sodeluje v lovu 
- če tekmovalec odstopi svoj ulov drugemu tekmovalcu ali ga dobi od druge osebe 
- če so posamezni primerki umetno obteženi 
- če usmrti nepoškodovano ribo, ki je pod zakonsko zaščitno mero 
- če so med lovom uporabljeni prepovedani tehnični pripomočki 
- če tekmovalec preda na tehtanje po zakonu zaščiten zarod 
- če tekmovalec preda na tehtanje primerke, ki so krajši od 7 (lov s skalnate obale) oz. 15 

cm in njihova skupna teža presega 10% teže veljavnih primerkov 
- če tekmovalec kljub opominu ne upošteva predpisanega postopka shranjevanja ulova v 

disciplini lov s skalne in zidane obale  
- če tekmovalec zapusti tekmovalno mesto brez dovoljenja sodnika 
-     če tekmovalec preda na tehtanje ribe, ki se po tem pravilniku ne točkujejo 
-     če tekmovalec med tekmovanjem uživa droge, alkoholne pijače 

4) ukrep pod d) se izreče: 
- če tekmovalec krši 88. člen tega pravilnika (krmljenje..... ) 
 če tekmovalec izstopi iz čolna na obalo 
 če kljub opominu moti druge tekmovalce 
 če je pri pregledu čolna najdena prej nabavljena riba in se ugotovi lastnik 

 

14.2 PRITOŽBE 
 

168. člen 
Pritožbe na izrečene disciplinsko vzgojne ukrepe iz 168. člena tega pravilnika se zaradi zaključitve 
uvrstitvenih seznamov ne morejo nasloviti na vodstvo tekmovanja. Pritožbe se lahko naslovijo na 
organizatorja tekmovanja ali na višje strokovne organe. 
 

14.3 PRITOŽBE VODSTVU TEKMOVANJA 
 

169. člen 
Tekmovalci, ekipe in njihovi kapetani imajo pravico vložiti pisno pritožbo vodstvu tekmovanja: 

 zaradi opaženih nepravilnosti med tekmovanjem. Pritožbo je treba predati pred pričetkom 
tehtanja ulova  

 zaradi opažene nepravilnosti pri kontroli, merjenju, štetju in tehtanju ulova in to v 30 minutah 
po končanem tehtanju ulova vseh tekmovalcev s tem, da je ustno najavo pisne pritožbe 
potrebno vložiti takoj po končanem tehtanju. 
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Za vložitev pritožbe je treba položiti kavcijo v višini, ki jo določi organizator. Kavcija ne sme presegati 
zneska 3-kratne startnine. V primeru, da je pritožba ugodno rešena, se kavcija vrne. Sicer jo 
prireditelj nakaže na žiro račun organizatorja, če v propozicijah ni drugače določeno. 
 

14.4 PRITOŽBA NA VIŠJE ORGANE 
 

170. člen 
Če udeleženci tekmovanja niso zadovoljni z ukrepi, ki jih je izreklo vodstvo tekmovanja, lahko v 
primeru, da je organizator ZŠRMS, vložijo pritožbo organizatorju tekmovanja (tekmovalna komisija); 
naslednja stopnja je skupščina zveze. 
Pritožba se vloži najpozneje v 15 dneh po koncu tekmovanja. 
Organ na katerega je pritožba naslovljena, mora pritožbo rešiti v treh mesecih od dneva prejema 
pritožbe.  
 

15. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

171. člen 
Regionalna in občinska prvenstva se zaradi malega števila društev do nadaljnjega ne organizirajo. 
 

172. člen 
Pravico tolmačenja tega pravilnika ima izvršni odbor Zveze za športni ribolov na morju Slovenije ali 
komisija, ki jo ta določi. 
 

173. člen 
Čistopis tega pravilnika je veljaven in se uporablja takoj, ko IO zveze sprejme spremembe in 
dopolnitve pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju in objavi prečiščeno besedilo. 
Spreminja ali dopolnjuje se lahko vsaki 2. leti razen v primerih zakonskih sprememb.  
 
 

174. člen 
V ta člen se vnesejo datumi zadnjih sprememb tega pravilnika. 
Zadnje spremembe so bile sprejete na seji izvršnega odbora dne 11.12. 1998. 
Zadnje spremembe so bile sprejete na seji izvršnega odbora dne 3.9. 1999. 
Zadnje spremembe tekmovalnega pravilnika in pravilnika  o državnih reprezentancah so bile sprejete 
na seji tekmovalne komisije dne 30.4. 2007 in na seji izvršnega odbora dne 11.05. 2007. 
Zadnje spremembe so bil sprejete na seji izvršnega odbora dne 7.3.2014 
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16. PRILOGE 
 

16.1 RIBJI ZAROD 
 

 Riba minimalna 
dolžina v  cm 

   

1 Trilje, Barbuni (Mullus spp.)........................................................ 11 
2 Sardela (Clupea pilchardus)....................................................... 11 
3 Špar (Diplodus annularis)........................................................... 12 
4 Ribon (Pagellus erythrinus)........................................................ 15 
5 Vrana (Labrus merula)............................................................... 15 
6 Šur (Trachurus spp) .................................................................. 15 
7 Divji ribon , Batoglavec (Pagellus acarne) ................................ 17 
8 Konj, kaval (Corvina nigra)......................................................... 18 
9 Pagar (Pagrus pagrus) ............................................................. 18 
10 Frater, Fraterc(Diplodus vulgaris) ............................................. 18 
11 Pic Diplodus puntazzo).............................................................. 18 
12 Skuša in Lokarda (Scomber spp.) ............................................ 18 
13 Orada, Zlatobrov (Chysophiris aurata)....................................... 20 
14 Ovčica, Mormora Lithognathus mormyrus)................................ 20 
15 Oslič , Morska ščuka (Merluccius merluccius)............................ 20 
16 Morski list (Solea vulgaris).......................................................... 20 
17 Šarg (Diplodus sargus)............................................................... 23 
18 Brancin, Luben (Dicentrarchus labrax)....................................... 25 
19 Zobatec (Dentex dentex)............................................................ 25 
20 Okati ribon (Pagellus bogaraveo) .............................................. 33 
21 Ugor, morska jegulja (Conger conger)........................................ 40 
22 Kirnje (Epinephlus spp).............................................................. 45 
23 
 

Brodolomčar (Polyprion americanus) ........................................ 45 
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16.2 PREDPISANI OBRAZCI ZA IZVEDBO TEKMOVANJ NA VSEH NIVOJIH 
 
 

 16.2.1 Seznam tekmovalcev v čolnu (označba obrazca ZV01) 
 
 

Čoln št. ........  Tekmovalni dan ......... 

Pom. sodnik .......................... Voditelj čolna .......................... 

Štev. Ime in primek tekmovalca Društvo tekmovalca I.PČ II.PČ 

     
     
     
     
     
     

 
 
 

 16.2.2 Sodniški karton (označba obrazca ZV02) 
 
 

 
Čoln številka (Sektor) ............     Startna številka ......... 
 
 
Ime in priimek tekmovalca 
......................................................................................... 
 
Društvo ............................................................................................. 
 
Število veljavnih rib ..................... 
 
Opombe: 
 
 
           Sodnik                                                        Tekmovalec 
 

   .....................................................            .................................................... 
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16.2.3 Uvrstitveni seznam na podlagi težinske točke za enodnevno tekmovanje ali posamezni 
tekmovalni dan (označba obrazca ZV03) 

 
 
UVRSTITVENI SEZNAM 

Tekmovanje: 
Konkurenca: 
Kraj in datum: 
 

Štev. Ime in priimek Društvo Rezultati točkovanja Konč. 
tekm. tekmovalca tekmovalca ŠtVP NtP TTVP ŠtNP TTNP VTT uvrstit. 

          
          
          
          
          
          

 
Vodja tekmovanja Delegat Glavni sodnik 
 
Legenda: 

ŠtVP -število skupno veljavnih primerkov 
NtP -najtežji primerek 
TTVP -težinske točke veljavnih primerkov 
ŠtNP -število neveljavnih primerkov 
TTNP -težinske točke neveljavnih primerkov 
VTT -veljavne težinske točke 

 
 
 

 
16.2.4 Seznam rezultatov po čolnih in uvrstitveni seznam po metodi prvi v čolnu za enodnevno 

tekmovanje ali posamezni tekmovalni dan (označba obrazca ZV04) 
 
SEZNAM REZULTATOV PO ČOLNIH 
 
Tekmovanje: 
Konkurenca: 
Kraj in datum: 
 

Čoln št: 1  Voditelj čolna: ................................. Pom. sodnik: ................................. 
 

Štev. Ime in priimek Društvo Rezultati točkovanja Uvrstit 
tekm. tekmovalca tekmovalca ŠtVP NtP TTVP ŠtNP TTNP VTT v čolnu 

          
          
          
          
          
          

 
Čoln št: 2  Voditelj čolna: ................................. Pom. sodnik: ................................ 
 

Štev. Ime in priimek Društvo Rezultati točkovanja Uvrstit 
tekm. tekmovalca tekmovalca ŠtVP NtP TTVP ŠtNP TTNP VTT v čolnu 

          
          

 
Vodja tekmovanja Delegat Glavni sodnik 
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16.2.5 Uvrstitveni seznam za društvena tekmovanja (označba obrazca ZV05) 
 
UVRSTITVENI SEZNAM 
 

Društvo: ............................................................................................................................................................ 
Tekmovanje: ..................................................................................................................................................... 
Konkurenca: ......................................................................... 
Kraj in datum: .................................................................... 
Tekmovalni dan: .................................................................. 
 

Uvrsti Štev. Ime in priimek Št. izk. Čoln Rezultati točkovanja Uvrst. Uvrst.. 
tev tekm. tekmovalca zveze štev. ŠtVP NtP TTVP ŠtNP TTNP VTT v čolnu točke 

             
             
             
             
             
             

 
Vodja tekmovanja Delegat Glavni sodnik 
 
Legenda: 

ŠtVP -število skupno veljavnih primerkov 
NtP -najtežji primerek 
TTVP -težinske točke veljavnih primerkov 
ŠtNP -število neveljavnih primerkov 
TTNP -težinske točke neveljavnih primerkov 
VTT -veljavne težinske točke 
 
 

 
 
 
 
 

16.2.6 Uvrstitveni seznam za tekmovanja nad društvenim nivojem 
(označba obrazca ZV06) 

 
 
UVRSTITVENI SEZNAM 
 

Tekmovanje: ………………………………………………………………………………………. 
Konkurenca:…………………………………….......... 
Kraj in datum: ………………………………………… 
Tekmovalni dan: ……………………………………… 
 

Uvrsti Štev. Ime in priimek Društvo Čoln Rezultati točkovanja Uvrst. Uvrst.. 
tev tekm. tekmovalca tekmovalca štev. ŠtVP NtP TTVP ŠtNP TTNP VTT v čolnu točke 

             
             
             
             
             
             

 
Vodja tekmovanja Delegat Glavni sodnik 
 
Legenda: 

ŠtVP -število skupno veljavnih primerkov 
NtP -najtežji primerek 
TTVP -težinske točke veljavnih primerkov 
ŠtNP -število neveljavnih primerkov 
TTNP -težinske točke neveljavnih primerkov 
VTT -veljavne težinske točk 
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16.2.7 Končni uvrstitveni seznam za en krog na podlagi dnevnih uvrstitvenih točk  
(označba obrazca ZV07) 

 
UVRSTITVENI SEZNAM 
 

Tekmovanje: 
Konkurenca: 
Kraj in datum: 
Število dni tekmovanja: 
 
Konč. Štev. Ime in priimek Društvo Rezultati točkovanja 
uvrstit. tekm. tekmovalca tekmovalca ŠtVP NtP STT UT1 UT2 SUT 

          
          
          
          
          
          
 
Vodja tekmovanja Delegat Glavni sodnik 
 
Legenda: 

ŠtVP -število skupno veljavnih primerkov 
NtP -najtežji primerek 
STT -skupne težinske točke 
UT1 uvrstitvene točke za prvi dan 
UT2 uvrstitvene točke za drugi dan 
SUT skupne uvrstitvene točke 

 
 
 
 
 
 

16.2.8 Končni uvrstitveni seznam za več krogov na podlagi uvrstitvenih točk iz vsakega kroga 
(označba obrazca ZV08) 

 
UVRSTITVENI SEZNAM 
 

Tekmovanje: 
Konkurenca: 
Kraj in datum: 
Število krogov: 
 
Konč. Ime in priimek Društvo Rezultati točkovanja 
uvrstit. tekmovalca tekmovalca ŠtVP NtP STT UT1K UT2K SUT 

         
         
         
         
         
         
 
Vodja tekmovanja Delegat Glavni sodnik 
 
Legenda: 

ŠtVP -število skupno veljavnih primerkov v vseh krogih 
NtP -najtežji primerek 
STT -skupne težinske točke v vseh krogih 
UT1K uvrstitvene točke v prvem krogu 
UT2K uvrstitvene točke v drugem krogu 
SUT skupne uvrstitvene točke (UT1K + UT2K)
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16.3 SEZNAM TEKMOVALCEV (označba obrazca ZV09) 
 
 

SEZNAM TEKMOVALCEV 
 
Tekmovanje: ............................................................................................................  
 

ŠT. 
TEK. 

ŠT. IZK. 
ZVEZE 

IME IN PRIIMEK 
TEKMOVALCA 

D R U Š T V O 
TEKMOVALCA 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
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16.4 PRIKAZ IZMENJAVE MEST V ČOLNU 
 

            

 
I. ČETRTINA 

 
II. ČETRTINA 

 
III. 

ČETRTINA  
IV. 

ČETRTINA 
            
      

3 
     

                   

 1  2  3  1 

 

3 2 
 

1 3 
 

2 1 
 

3 2 

            
      

4 
     

                   

 

4 1 
 

2 3 
 

3 4 
 

1 2 

 

3 2 
 

1 4 
 

2 1 
 

4 3 

            
      

5 
     

                   

 1  3  5  2 

 
5 2 

 
2 4 

 
4 1 

 
1 3 

 
4 3 

 
1 5 

 
3 2 

 
5 4 

            
            

          
6 

         

 
6 1 

 
2 3 

 
4 5 

 
1 2 

 
5 2 

 
1 4 

 
3 6 

 
6 3 

 
4 3 

 
6 5 

 
2 1 

 
5 4 
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      7      
                   

 1  3  5  7 

 7 2  2 4  4 6  6 1 

 6 3  1 5  3 7  5 2 

 5 4  7 6  2 1  4 3 

            
  
      8      

                   

 8 1  2 3  4 5  6 7 

 7 2  1 4  3 6  5 8 

 6 3  8 5  2 7  4 1 

 5 4  7 6  1 8  3 2 

            
      9      

                   

 1  6  8  4 

 9 2  5 7  7 9  2 4 

 8 3  4 8  6 1  1 5 

 7 4  3 9  5 2  9 6 

 6 5  2 1  4 3  8 7 

            
      10      

                   

 10 1  5 6  7 8  2 3 

 9 2  4 7  6 9  1 4 

 8 3  3 8  5 10  10 5 

 7 4  2 9  4 1  9 6 

 6 5  1 10  3 2  8 7 
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24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
 

 
 
 
 
 


