RD Skuša Lucija
Lucija:10.08.2021
VABILO
Vabimo Vas, da se udeležite tekmovanja ribolova na skušo, ki bo v nedeljo 28.08.2021. Zmagovalna
ekipa prejme nagrado v vrednosti 500€.
Propozicije:
1. Pravico do nastopa imajo ekipe, ki porovnajo kotizacijo.
2. Tekmovanje je ekipno. Ekipo sestavljata dva tekmovalca iz istega društva. Vsako društvo lahko
prijavi neomejeno število ekip. Vse prijavljene ekipe tekmujejo v isti konkurenci.
3. Tekmovanje se bo odvijalo na čolnih z po dvema tekmovalcoma. Dovoljena je največ ena palica
oz. tonja z največ tremi trnki poljubne dimenzije. Vaba je proste izbire, brumanje je dovoljeno.
Ulov ostane prireditelju.
4. Lovni področji sta dve, ki bosta označeni s koordinatami in vrisani na karti.
5. Zborno mesto bo v bližnjem ribolovnem področju. Organizator bo na tem mestu razdelil led,
malico in vodo. Organizator bo ob tem podal odločitev v katerem ribolovnem območju se bo
lovilo.
6. Predaja ulova se opravi v ribolovnem področju v določenih in označenih vrečah, ki jih priskrbi
organizator, po zaključku tekme. Tehtanje se opravi na obali. Vsi funkcionarji potrebni za
izvedbo tekme so člani organizatorja.
7. Točkuje se po sistemi gram-točka. Zmaga ekipa z največjim številom točk. V primeru, da imate
dve ali več ekip enako število točk, bo o zmagovalco odločil žreb. Tekmovanje se bo odvijalo po
Pravilniku o tekmovanju v trnkarjenju na morju, razen v kolikor ni drugače določeno po teh
dizpozicijah.
8. Nagrade se podeli trem prvouvrščenim ekipam:
- 1. nagrada 500€
- 2. nagrada 150€
- 3. nagrada 60€
Prvouvrščena ekipa prejme prehodni pokal. Prehodni pokal preide v last tisti ekipi, ki ga trikrat
zaporedoma osvoji, ali petkrat s presledki.
9. V času pred, med in po tekmovanju, organizator ne prevzema nikakršnih odgovornosti za
povrnitev morebitne škode, nastale na osebni opremi in morebitnih poškodbah tekmovalcev in
ostalih sodelujočih. Glavnega sodnika določi organizator. Njegova odločitav je dokončna.
Pritožbena taksa znaša 100€. Pritožba mora biti podana v pisni obliki in izročena glavnemu
sodniku v roku 15 min po izvršenem tehtanju. V primeru pozitivne rešitve pritožbe, se taksa
vrne, v drugačnem primeru taksa ostane prireditelju.
10. Prijave pošlijte na naslov: egon.brecelj@ gmail.com
Prijavnina znaša 60€ za ekipo in se nakaže na transakcijski račun:
Intesa Sannpaolo: SI56 1010 0003 9960 697
s pripisom Skuša.
Upoštevali bomo prijave, ki bodo plačane do 28.08.2020 – priložite fotokopijo položnice za
plačano prijavnino.

Kontaktna oseba: Egon Brecelj gsm: 031 760 115
11. Program tekmovanja:
07:00 Zbor udeležencev v bližnjem ribolovnem območju. Verifikacija vplačila prijavnin,
seznanitev o ribolovnem področju, razdelitev leda, malic, vode in označenih vreč.
07:30

Odhod na ribolovno področje.

08:00

Pričetek ribolova podan z zvočnim signalom.

16:00

Zaključek ribolova z zvočnim signalom.

16:15

Predaja ribolova se opravi na ribolovnem področju.

17:00

Tehtanje na obali – carinski pomol Izola.

19:00

Večerja v lokalu in proglasitev zmagovalcev.

Za podelitev omenjenih nagrad mora biti prijavljenih najmanj petnajst ekip. V primeru manjšega
števila ekip, se bodo tudi nagrade soraznerno zmanjšale.
Vljudno vabljeni na tekmo v lovu na skušo.

Predsednik RD Skuša Lucija
Egon Brecelj
Priloge:

Ribolovni območji z koordinatami

Bližnje ribolovno območje – ZBORNO MESTO

Ribolovno območje Paloma

