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Zveza za športni ribolov na morju Slovenije, kot organizator ter RPD Piran in MRK 
MENOLA Izola, kot prireditelja predtekmovanja za 26. državno prvenstvo v trnkarjenju s 
palico iz zasidranega čolna, izdajajo naslednje  
 
 

P R O P O Z I C I J E 
 
 
 
1. PODATKI O TEKMOVANJU 
 
 
− Naziv:  Predtekmovanje 26. državnega prvenstva v trnkarjenju s palico iz 

zasidranega čolna 
 
− Datum:    17. in 18. September 2016 in 1. in 2. Oktober 2016 
 
− Kraj:   Piran , Strunjan 

 
 
− Organizator:  Zveza za športni ribolov na morju Slovenije 
 
− Prireditelji:  RPD Piran 17.9. – 18.9.2016, MRK MENOLA 1.10. - .10.2016  
 
− Vodstvo:  RPD Piran 

    Delegat:   
    Glavni sodnik :   
    Vodja tekmovanja: Sandi Ramuševič 

−    
MRK MENOLA 

Delegat :  
Glavni sodnik :  
Vodja tekmovanja: Zvonimir Grgurovič 

 
Pravico nastopa:   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/. (34. člen Pravilnika o tekmovanjih….)  

 
− Signalizacija: Začetek in konec lova bo označen z zvočnim signalom 
 
− Ulov:  Po končanem tekmovanju ostane ulov prireditelju 
 
− Tekmovalna pravila:  

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

Petek,    9.9.2016  
 

1800 Sestanek tekmovalne komisije in prirediteljev v prostorih Zveze. Odpiranje 
prijav in žrebanje tekmovalcev. Vsi prijavljeni klubi bodo takoj obveščeni o 
poteku žrebanja. 

 
 

Sobota,     17.09.2016 
 
0700 Sestanek vodstva, kontrola čolnov, podelitev vabe in malic v Piranu 
0720 Odhod na lovno področje 
0800 Začetek ribolova 
1315 Konec ribolova 
1330 Predaja ulova  
1400 Tehtanje ulova  
1500 Žrebanje za drugi dan  
 
 

Nedelja,    18.09.2016 
 
0700 Sestanek vodstva, kontrola čolnov, podelitev vabe in malic v Piranu 
0720 Odhod na lovno področje 
0800 Začetek ribolova 
1315 Konec ribolova 
1330 Predaja ulova  
1400 Tehtanje ulova  
1500 Razglasitev rezultatov in kosilo – delikatesa Piran 
 

 
Sobota,     1.10.2016  

 
0700 Sestanek vodstva, kontrola čolnov, podelitev vabe in malic v Strunjanu 
0720 Odhod na lovno področje 
0800 Začetek ribolova 
1315 Konec ribolova 
1330 Predaja ulova 
1400 Tehtanje ulova 
1500 Žrebanje za drugi dan 
 
 

Nedelja,    2. 10. 2016  
 
0700 Sestanek vodstva, kontrola čolnov, podelitev vabe in malic v  Strunjanu 
0720 Odhod na lovno področje 
0800 Začetek ribolova 
1315 Konec ribolova 
1330 Predaja ulova 
1400 Tehtanje ulova 
1500 Razglasitev rezultatov in kosilo (Belvedere) 
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3. INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE 
 
 

- Naslov prirediteljev: RPD Piran, Trnikova 1, 6330 Piran 
     MRK MENOLA Izola, Istrska vrata 4, 6310 Izola 
      

 

RPD Piran                   Tr    SI56 10100-0032741569  
 MRK MENOLA            Tr    1010 0003 5671 842       
 

s pripisom “Predtekmovanje za državno prvenstvo s palico iz čolna” 
 
- Kontaktne osebe:    

RPD Piran – Sandi Ramuševič, Franc Pustavrh 

MRK MENOLA - Zvonimir Grgurovič zvone.grgurovic@siol.net  telefon 040 208 778
   

Rok za prijavo 8. September 2016 (datum poštnega ži ga). Prijave za tekmovalce 
morajo biti poimenske na priloženem seznamu. Prijave pošljite na naslov :  
 

Zveza za Športni Ribolov na Morju Slovenije 
Cesta Zore Perello Godina 3 

6000 Koper  s pripisom: »ne odpiraj – prijava na predtekmovanje« 
 

POMEMBNO OBVESTILO: 
Klubi sami razporedijo tekmovalce v dve skupini in sami dolo čijo datum nastopa 
posamezne skupine! Skupine morajo biti parne ali v primeru neparnega števila 
tekmovalcev vseeno razporejene na dve skupine. ( 3 = 2/1 ali 5 = 3/2 ). Vodstvo 

tekmovanja si pridržuje pravico pravilne razporedit ve glede na število 
tekmovalcev v primeru nespoštovanja dogovora o razp oreditvi skupin. 

 
 
- Prijavnina za tekmovalca znaša 35 € in spremljevalce 15 €  
  Prijavnina se nakaže na žiro račun prireditelja s pripisom »za polfinale DP palica«  
 
- Rok za nakazilo prijavnine je 8. September 2016 . 
   
- Stroške za potovanje, prenočitev in prehrano krijejo društva (malica in zaključno kosilo 
je krito iz prijavnine) 
  
 
- Verifikacija pravice nastopa na tekmovanju se bo izvršila na osnovi poročila, ki ga bo  
   pripravila tekmovalna komisija Zveze za športni ribolov na morju Slovenije. 
 
- Višina pritožbene takse znaša 40 €. 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 
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Lovno področje bo na širšem akvatoriju Piranskega – Strunjanskega zaliva. Lovni coni 
bosta dve, kakor tudi rezervna lovna cona, ki se bo uporabljala v primeru slabega 
vremena. Na sestanku vodstva in kapetanov se bo obvestilo v kateri coni se bo lovilo. 
 
Priloga: 
- Obrazec za prijavo 
 

V Piranu bo zagotovljeno brezplačno parkiranje na parkiriš ču Fornače. Ker imamo omejeno 
število parkirnih prostorov, prosimo tekmovalce, da se z enim avtomobilom pripelje več 
tekmovalcev. 
 
 
 
 

 
       ORGANIZACIJSKI ODBOR 


