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Zveza za športni ribolov na morju Slovenije
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Zveza za športni ribolov na morju Slovenije, kot organizator in RPD PIRAN, kot prireditelj
državnega ekipnega prvenstva v trnkarjenju s palico iz zasidranega čolna izdajata naslednje

PROPOZICIJE
1. PODATKI O TEKMOVANJU
 Naziv:

11. Ekipno državno prvenstvo v trnkarjenju s palico iz zasidranega
čolna

 Datum:

nedelja

 Kraj:

Piran

 Organizator:

Zveza za športni ribolov na morju Slovenije

 Prireditelj:

28. november 2021

RPD PIRAN

 Vodstvo:

Delegat: Bo določen naknadno
Glavni sodnik: Bo določen naknadno
Vodja tekmovanja: France Pustavrh

1.1 Pravico do nastopa imajo vsa društva, ki so včlanjena v ZŠRMS.
1.2 Tekmovanje je ekipno. Ekipo sestavlja največ 6 (šest) tekmovalcev iz istega društva. Vse
prijavljene ekipe tekmujejo v isti konkurenci.
1.3 Tekmovanje se odvija po sistemu 1 ekipa 1 čoln ali 1 ekipa 2 čolna, ki pa morata biti med
seboj povezana in sidrana z enim sidrom. Oddaljenost med čolnoma ne sme biti večja od 2
(dveh) metrov bočno ali po krmi. Vsako društvo si samo priskrbi svoje čolne za tekmovanje.
Dovoljena je največ 1 (ena) palica oz. tonja z največ 3 (tremi) trnki poljubne dimenzije na
tekmovalca.
1.4 Vaba je proste izbire in si jo vsaka ekipa priskrbi sama. Količina vabe je neomejena vendar
se je ne sme uporabljati za privabljanje ( brumanje ) ribe.
1.5 Točkuje se po načelu GRAM – TOČKA.
Najkrajša dolžina ribe je 15 (petnajst ) cm, oz. dolžina določena z Zakonom o varstvu ribjih
mladic.
Veljavna je vsa riba, ki je določena v Pravilniku o tekmovanjih v trnkarjenju na morju ZŠRMS.
Največje število težinskih točk za eno ribo je 1000 točk.
V primeru, da imajo dve ali več ekip enako težo, se uvrstitev določi na podlagi Pravilnika o
tekmovanjih v trnkarjenju na morju ZŠRMS.
Tekmovanje traja 5 (pet) ur in se odvija po določilih Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju
na morju ZŠRMS.
V primeru slabega vremena se tekmovanje lahko skrajša oz. odpove. O tem odloča
vodstvo tekmovanja (delegat, glavni sodnik, vodja tekmovanja).
1.6 Signalizacija za začetek in konec tekmovanja bo določena z zvočnimi signali.
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1.7 Ulov mora biti predan na obalo najkasneje pol ure po danem znaku za zaključek ribolova.
Po preteku tega časa ulov ne bo priznan.
Po končanem tekmovanju ostane ulov prireditelju.
1.8 Nagrade zagotovi Zveza za športni ribolov na morju Slovenije
- trem prvo uvrščenim ekipam se podelijo pokali
- vsak tekmovalec iz treh prvo uvrščenih ekip prejme medaljo glede na uvrstitev ekipe
- prva ekipa dobi tudi prehodni pokal
1.9 Celotno tekmovanje poteka po pravilih, ki jih določa Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju
na morju ZŠRMS.
Prireditelj je dolžan zagotoviti vse potrebne službe za izvedbo tekmovanja.
Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. V času pred, med in po tekmovanju
organizator in prireditelj ne prevzemata nikakršne odgovornosti za povrnitev morebitne
škode, nastale na opremi in morebitnih poškodbah tekmovalcev in ostalih sodelujočih.

2. PROGRAM TEKMOVANJA
Nedelja, 28. november 2021
0630
0700
0710
0720
0800
1300
1330
1400
1500

Zbiranje tekmovalcev na pomolu v Piranu
Otvoritev državnega prvenstva
Kontrola čolnov
Odhod na lovno področje
Začetek lova
Konec lova
Predaja ulova na obali
Tehtanje ulova
Skupno kosilo, razglasitev rezultatov ter podelitev nagrad in zaključek prvenstva
v gostišču Račan na zelenjavnem trgu v Piranu----Delikatesa-----

3. INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE
3.1 Naslov prireditelja: Ribiško in potapljaško društvo Piran

Trinkova 1. 6330 Piran

3.2 Kontaktne osebe: France Pustavrh, Gojko Viskić, Sandi Ramuševič
Rok za prijavo oz. potrditev nastopa je petek 19. novembra 2021 . Prijave za
tekmovalce v ekipi morajo biti poimenske. Prijave poslati na e-mail naslov prireditelja:

3.3

francepustavrh@gmail.com
ali
viskic@siol.net
ali
sanram01@gmail.com
3.4

Tel.: 041 565 052
Tel.: 031 586 667
Tel.: 041 677 615

in na mojskercv@gmail.com

3.5 Prijavnina za ekipo znaša 90 € (15 EUR po tekmovalcu), za kapetane in ostalo spremstvo
pa 13 €. Prijavnina se nakaže na žiro račun organizatorja 1010 0003 6329 72 (ZŠRMS)
s pripisom "ekipno državno prvenstvo 2021".
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3.6 Rok za nakazilo prijavnine je 19.november 2021
3.7 Stroške za potovanje, prenočitev in prehrano krijejo društva, skupno kosilo, pokale in
medalje krije ZŠRMS.
Po končanem tekmovanju bo organizirano krajše druženje s skupnim kosilom. Naročila

za skupno kosilo sprejema prireditelj skupaj s prijavo na tekmovanje
(prijavnica) in so obvezen podatek za potrditev udeležbe.

3.8 Verifikacija pravice nastopa na tekmovanju se bo izvršila na osnovi poročila, ki ga bo
poslala tekmovalna komisija Zveze za športni ribolov na morju Slovenije.
3.9 Višina pritožbene takse znaša 100 €. V primeru, da je pritožba ugodno rešena, se
pritožbena taksa vrne pritožitelju. V nasprotnem ostane prireditelju, ki jo nakaže na žiro
račun organizatorja.

Tako vodstvo kot vsi tekmovalci morajo izpolnjevati pogoje PCT zaradi ukrepov
in navodil NIJZ. Vodstvo tekmovanja je odgovorno za preverjanje PCT pogojev
Prireditelj bo zagotovil brezplačno parkiranje na Fornačah

4. LOVNO PODROČJE
Lovno področje bo določeno v akvatoriju pred Piranom. Tekmovalno polje določi vodstvo in ga
prireditelj označi z bojami na dan tekmovanja glede na vremenske pogoje.

V pričakovanju Vaše udeležbe Vas prisrčno pozdravljamo

ORGANIZACIJSKI ODBOR
RPD Piran
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ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE

FEDERAZIONE SLOVENA PER LA PESCA SPORTIVA IN MARE
SEA SPORT FISHING FEDERATION OF SLOVENIA

CESTA ZORE PERELLO GODINA 3, SI 6000 KOPER
STRADA ZORE PERELLO GODINA 3, SI 6000 CAPODISTRIA

PRIJAVNICA

ZA EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2021
DRUŠTVO / KLUB:

SESTAV EKIPE:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON:

ŠTEVILO KOSIL:

Datum:

za DRUŠTVO/KLUB
(štampiljka in podpis)
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