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Zveza za športni ribolov na morju, kot organizator in društvo MŠRD KOKOT iz 
Kranja, kot prireditelj državnega prvenstva v trnkarjenju na roko iz zasidranega čolna 
za člane izdajata naslednje  
 

PROPOZICIJE 
 
1. PODATKI O TEKMOVANJU 
 
− Naziv:            Državno prvenstvo v trnkarjenju na roko iz zasidranega čolna za 

                                       člane 
 
− Datum:   14.6.2015 
 
− Kraj:     STRUNJAN    

 
− Zborno mesto:    POMOL  PRI  BIFEJU   
 
− Organizator:  Zveza za športni ribolov na morju Slovenije 
 
− Prireditelj:   MŠRD  KOKOT   Kranj 
 
− Vrsta tekmovanja: Posamezno in ekipno 
 
− Vodstvo:  Delegat:  Določi  IO  ZŠRMS 

   Glavni sodnik:  Janez Pucihar 
   Vodja tekmovanja: KOVAČIČ  Bojan  

 
Pravico nastopa: 

a) Trije tekmovalci iz vsakega društva – prva ekipa 
 

b) Trije tekmovalci – druga ekipa, če je najmanj na enem 
društvenem tekmovanju tekmovalo več kot 16 tekmovalcev 

 
− Signalizacija: Začetek in konec lova – zvočna signalizacija 
 
− Ulov:  Ustane  prireditelju. 
− Tekmovalna pravila: 

Celotno tekmovanje poteka po pravilih, ki jih določa 
"Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju na morju" 
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2.PROGRAM TEKMOVANJ 
  Žrebanje bo   na  sedežu   zveze,  Cesta  Zore  Perello  Godina   3                                                                   
v  petek,12.06.2015  ob 19h     
ZO 
 

Nedelja, 14.6.2015 
0630 Sestanek vodstva tekmovanja in kapetanov  
0700 Otvoritev prvenstva  
0715 Razdelitev  vabe, malice in vkrcavanje v čolne 
0720 Odhod na lovno področje 
0800 Začetek lova 
1315 Konec lova 
1345 Tehtanje v kampu  Strunjan  ulov  se  oda  na  betonskem  pomolu 
1500 Svečano kosilo, razglasitev rezultatov ter podelitev nagrad 
  in zaključek prvenstva v restavraciji avtokampa Strunjan. 

 
3. INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE 
 
− Naslov prireditelja:  MŠRD  KOKOT  KRANJ      

 
Transakcijski račun:05100-8011716234  ABANKA 

          s pripisom “Državno prvenstvo na roko”   
 
− Kontaktne osebe:        Andrej  Štirn   tel.    051 391  831 
 
− Rok za prijavo nastopa je 01.06.2015  (datum poslanega maila). Prijave za 

tekmovalce morajo biti poimenske (in po ekipah, če jih je več). Prijave pošljite na 
mail tekmovalne komisije (vinko.mojskerc@luka-kp.si) in 
 na  mail: ANSTIRN@GMAIL.COM 

− Prijavnina za tekmovalca znaša 22 €, za kapetane in ostalo spremstvo 15 €. 
Prijavnina se nakaže na transakcijski račun prireditelja s pripisom "državno 
prvenstvo" ali  po  dogovoru  z  vodjo  tekmovanja. 

− Rok za nakazilo prijavnine je  09.06.2015 
− Stroške za potovanje, prenočitev in prehrano krijejo društva (malica in svečano 

kosilo je krito iz prijavnine) 
− Verifikacijo pravice nastopa na tekmovanju opravi tekmovalna komisija Zveze za 

športni ribolov na morju Slovenije 
 
− Višina pritožbene takse znaša 50 €. V primeru, da je pritožba ugodno rešena, se 

pritožbena taksa vrne pritožitelju. V nasprotnem ostane prireditelju, ki jo nakaže na 
žiro račun organizatorja. 

 
4. LOVNO PODROČJE 
 
Lovno področje: STRUNJAN 
 
             ORGANIZACIJSKI ODBOR    
                   MŠRD  KOKOT KRANJ 


