ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE

DRŽAVNO PRVENSTVO V LOVU
NA VELIKO RIBO BIG GAME 2021

BERNARDIN, 20. do 23. Oktober 2021

Zveza za športni ribolov na morju Slovenije

___________________________________________________________________________

Zveza za športni ribolov na morju, kot organizator in RD Skuša Portorož, kot prireditelj
odprtega državnega prvenstva v lovu na veliko ribo Big Game izdajata naslednje

PROPOZICIJE
1. Podatki o tekmovanju:
- Odprto državno prvenstvo v lovu na veliko ribo Big Game 2021
- Datum tekme ja od 20.10. do 23.10.2021
- Kraj tekmovanja je Bernardin
- Organizator tekme je ZŠRMS
- Prireditelj je RD Skuša Lucija
- Vodstvo tekmovanja sestavljajo delegat, sodnik in vodja tekmovanja; imena bodo
naknadno sporočena
- Pravico nastopa imajo člani ZŠRMS z veljavnim letnim dovoljenjem; tuji tekmovalci
z dnevno karto
- Signalizacija za pričetek in konec ribolova bo opravljena po VHF radio postaji oz. po
mobilnem telefonu.
- Ribolov se izvaja po sistemu ulovi izpusti z razgradljivimi trnki (circe non set, non
inox)
2. Prijava posadke:
Vodja posadke je dolžan prijaviti ekipo, ki šteje največ 4 člane. S svojim podpisom
zagotavlja, da so podatki resnični in da je ekipa seznanjena s propozicijami. Vodja
predstavlja ekipo in ima pravico komunicirati z vodstvom tekmovanja.
3. Odgovornost:
Organizator, prireditelj in vsi udeleženi vključeni v prireditev odklanjajo vsako
odgovornost za nastalo škodo in posledice, ki lahko nastanejo na tej prireditvi.
Tekmovalci nastopajo z polno odgovornostjo za sebe, čoln, opremo in za vso škodo
nastalo na istem in proti tretjim osebam, kar sprejemajo s podpisom prijave posadke.
Organizator, prireditelj in ostali službeni udeleženci na prireditvi so odgovorni za
prekrivanje nedovoljenega ulova, če imajo o tem informacijo.
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4. Popis ribjih vrst:
Lovi in točkuje se naslednje vrste rib
VRSTA

MINIMALNA DOLŽINA / TEŽA

V. riba

120 cm

ulovi-izpusti

Mečarica

100 cm

ulovi-izpusti

Trup

3 kg

tehtanje

Lampuga

3 kg

tehtanje

Lica

3 kg

tehtanje

Tekmovalci so dolžni izpustiti druge naključno ulovljene ribe. Za ribe, ki se točkujejo ni
predpisana količina, vendar je potrebno upoštevati minimalno dolžino in težo. Ulovljene ribe
pripadajo organizatorju.

5. Točkovanje:
Točkuje se po vrstah v primeru ulovi-izpusti in težinskih točkah za ribe, ki so izlovljene.
- V.riba : ulovi-izpusti
Minimalna dolžina je 120cm-dolžina se meri od gornje vilice do točke iztegnjene repne plavuti.
Točkuje se z 245 točkami za izpuščen primerek.

- Mečarica: ulovi izpusti
Minimalna dolžina je 100cm-dolžina se meri od gornje vilice do točke iztegnjene repne plavuti.
Točkuje se z 319 točkami za izpuščen primerek.

- Trup: tehtanje
Minimalna teža je 3kg. Točkuje se z 11 točkami na kg.

- Lampuga:tehtanje
Minimalna teža je 3kg. Točkuje se z 5 točkami na kg
- Lica: vaganje
Minimalna teža je 3kg. Točkuje se z 5 točkami na kg

6. Pribor in oprema:
Lovi se z največ 4 pribori na čolnu. Laks z največ 130Lbs. Pribor se bo verificiral in označil s
številko. Vodja ekipe je dolžan pribor prinesti na verifikacijo po časovnici.
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7. Video zapis ulova:
Video zapis ulova je možno opraviti z kamero ali m. telefonom. Traja naj cca 2min zadnjega
dela ulova oz. izpusta v neprekinjeni obliki. Kamera ali m. telefon sta lahko pritrjena na delu
čolna, ali posnetek opravi eden od posadke. Ne četljiv video zapis se nebo upošteval.

8. Verifikacija ulova:
Ulov verificira vodstvo tekmovanja tako, da se preveri Listo prijave ulova( vpis glavnega
sodnika) z Listo ulovljenih primerkov (vpis vodje posadke). Opravi se pregled video zapisov, s
katerimi se dokazuje ulov in spoštovanje pravilnikov. Vodja ekipe ali od njega pooblaščen član
ekipe mora oddati video zapis in sodelovati pri pregledu. Dolžan je video zapis sam predvajati
na željo vodstva tekmovanja. V primeru, da vodja ekipe ne sodeluje pri pregledu video zapisa,
bo to pomenilo, da je ekipa odstopila od prijave ulova. Verifikacija ulova se opravi po vsakem
ribolovnem dnevu v skladu z navodili-časovnico.

9. Tekmovalna pravila:
Celotno tekmovanje poteka po pravilih Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju in
Pravilniku Big Game FIPS-M. Tekmovanje je kombinirano skladno s pravili. Bočna oddaljenost 2
čolnov je 2 kabla v smeri sledi bruma. Najmanjša oddaljenost v sledi bruma je 0,5Nm- po krmi.
Čoln v premikanju mora spoštovati ta pravila (troling). Troling način lova je potrebno prijaviti
sodniku.Za morebitne nesporazume na morju je mnenje sodnika dokončno. Količina sardel ni
omejena. Količino sardel je potrebno predhodno naročiti. Umetna vaba je dovoljena v skladu s
pravilnikom. Prepovedana je uporaba žive vabe. Zmagovalec bo tista ekipa, ki bo zbrala največ
točk. V primeru, da bosti dve ekipi zbrali enako število točk, bo prva tista ekipa, ki je imela prva
ulov. Uporaba harpun in kavljev ni dovoljeno.

10. Posebne odredbe:
Vsak ulov ribe vodja ekipe javi » Riba na palici ». Tisti, ki je začel loviti, mora lov dokončati brez
pomoči ostalih članov posadke. Če posadka naznani prijem tik pred iztekom določenega časa
za lov, se tej ekipi podaljša čas lova za 1 uro. Če v podaljšanem času lova riba ni ulovljena po
pravilih, se ta ulov ne prizna. Ekipa z kasnim ulovom nadaljuje z ulovom in na human način ribo
izpusti.

11. Veljavnost ulova:
Veljavnost ulova bo določil glavni sodnik po pregledu video posnetkov. Video posnetki bodo
veljali, če bo iz njih nedvoumno razbrati vse predpisane elemente, ki so: koordinate, čas ulova,
obraz ribiča, številka na palici, meter na svetlem delu ribe ( bok)ter izpust ribe v neprekinjenem
posnetku.

12. Pritožbe in ugovori:
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Vodje ekip, ki bodo imeli ugovore na tekmovanju, bodo sodniki te rešili praviloma na morju oz.
pred pričetkom pregleda video posnetkov. Morebitne pritožbe po verifikaciji rezultatov vodje
ekip podajo v pisni obliki vodstvu tekmovanja. Pritožbena taksa znaša 100€. V primeru, da
pritožnik uveljavi svojo pritožbo, se mu taksa vrne. V nasprotnem primeru se taksa nakaže
prireditelju.

13. Informacija za udeležence:
- Naslov prireditelja: Ribiško društvo Skuša Lucija
Obala 111
6320 Portorož
- Trr:
SI56 1010 0003 9960 697
S pripisom
DP BIG GAME 2021
- Kontaktna oseba: Egon Brecelj
Gsm 031 760 115
Egon.brecelj@gmail.com
- Prijavnina:
500€ na posadko plačilo do 10.10.2021
600€ na posadko plačilo do15.10.2021
- Rok za prijavo:
Rok za prijavo posadke je 15.10. 2021. Veljavna prijava se šteje,
ko je poimensko izpolnjena Prijava posadke in plačana prijavnina.
- Rok za nakazilo prijavnine: 15.10.2021
Priporočamo namestitev v Hotelu Bernardin. Vsi dogodki se bodo odvijali v prostorih Hotela
Bernardin.
Kontakt: booking@h-bernardin.si.
E-mail: martina.makovini@sava.si

ORGANIZACIJSKI ODBOR

RD Skuša Lucija
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