
 

 

ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. DRŽAVNO PRVENSTVO V 
TRNKARJENJU S SKALNATE IN 

ZIDANE OBALE ZA KADETE, 
MLAJŠE MLADINCE IN STAREJŠE 

MLADINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29. Maj 2016 



 

 

Zveza za športni ribolov na morju, kot organizator in ŠRD Aero Celje, kot prireditelj 
Državnega prvenstva v trnkarjenju s skalnate in zidane obale za kadete, mlajše 
mladince in starejše mladince izdajata naslednje  
 
 

PROPOZICIJE 
 
 
1. PODATKI O TEKMOVANJU 
 
− Naziv:  26. Državno prvenstvo v trnkarjenju s skalnate obale za kadete,

   mlajše mladince in starejše mladince 
 
− Datum:   29. Maj 2016 
 
− Kraj:   Portorož, skladišče solin 
 
− Organizator:  Zveza za športni ribolov na morju Slovenije 
 
− Prireditelj:   ŠRD Aero Celje 
 
− Vodstvo: 

   Delegat:  
   Glavni sodnik:  

   Vodja tekmovanja: Alojz Jagrič 
 
Pravico nastopa: vsi tekmovalci, ki so imeli najmanj eno klubsko tekmo 
 
− Signalizacija: (začetek in konec lova) 
 
-    Ulov:  Ulov se obvezno hrani v primerni mreži, ki se ga takoj po  

   tehtanju vrne živega v morje. ( Velja za starejše mladince ) 
 
- Vaba :  Prireditelj se obvezuje, da bo priskrbel namesto sardele najmanj   
                               eno škatlo črvov.(po sklepu tekmovalne komisije z 9.redne seje)  
 
− Tekmovalna pravila: 

Celotno tekmovanje poteka po pravilih, ki jih določa 
"Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju na morju"
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2. PROGRAM TEKMOVANJA 
 

Nedelja, 29. Maj 2016 
 

0630 Sestanek vodstva tekmovanja in kapetanov ter verifikacija in žrebanje   
pri skladišču solin 
0700 Otvoritev prvenstva  
0730 Odhod na lovno področje, podelitev vabe in malic 
0800 Začetek lova 
1000  Konec prvega polčasa za kadete in mlajše mladince 
1020 Začetek drugega polčasa za kadete in mlajše mladince 
1030 Konec prvega polčasa za starejše mladince 
1050 Začetek drugega polčasa za starejše mladince 
1220 Konec lova za kadete in mlajše  mladince 
1225 Tehtanje ulova za kadete in mlajše mladince  
1320 Konec lova za starejše mladince in takoj tehtanje ulova 
…… Svečano kosilo, razglasitev rezultatov ter podelitev nagrad 
  in zaključek prvenstva, kraj bo javljen naknadno 

 
3. INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE 
 

− Naslov prireditelja ŠRD Aero Celje, Čopova 8, 3000 Celje  
−  

− Transakcijski račun: TRR: SI56 6100 0000 7031 586 

−  
− Kontaktna oseba. Alojz Jagrič (041 371 424) Bojan Šalamon (040 742 310)  
− Rok za prijavo nastopa je 19.5.2016(datum poštnega žiga). Prijave za tekmovalce 

morajo biti poimenske in z datumi rojstva. 
− Prijavnina za tekmovalca znaša 22 €, za kapetane in ostalo spremstvo pa 15 €. 

Prijavnina se nakaže na transakcijski račun prireditelja s pripisom "državno 
prvenstvo". 

− Rok za nakazilo prijavnine 23.05.2016 
− Stroške za potovanje, prenočitev in prehrano krijejo društva (malica in svečano 

kosilo je krito iz prijavnine). 
− 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 : pred skladiščem solin v Portorožu 
 
 

       ORGANIZACIJSKI ODBOR 
               ŠRD Aero Celje 


