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PROTOKOL TEKMOVANJ NA NIVOJU DRŽAVNIH PRVENSTEV
Tekmovanje sestavlja:
- uradna otvoritev tekmovanja
- sestanek vodstva tekmovanja
- tekmovanje
- tehtanje
- razglasitev rezultatov
- uradno zaprtje tekmovanja

Prireditelj mora v razpisu najaviti natančen terminski plan za:
1. otvoritev tekmovanja: kje, kdaj
2. sestanek vodstva tekmovanja in žrebanje: kje, kdaj
3. izvedbo tekmovanja: kje, kdaj
4. izvedbo žrebanja za drugi dan tekmovanja: kje, kdaj
5. razglasitev rezultatov in zaprtje tekmovanja: kje, kdaj

Otvoritev tekmovanja:
Prostor za otvoritev mora biti opremljen z uradnimi zastavami. Tekmovalci morajo biti postrojeni
na otvoritvenem prostoru po društvih v abecednem vrstnem redu društev s tem, da je ekipa
prireditelja zadnja v vrsti. Prireditelj je dolžan priskrbeti table z napisi društev. Predstavnik
društva ali od prireditelja organizirani sodelavci nosijo pred društvi napisne table. Pred uradno
otvoritvijo se igra državna himna. Otvoritve se morajo praviloma udeležiti vsi udeleženci
tekmovanja (tekmovalci, spremstvo, vodstvo tekmovanja, sodniki in pomožno osebje).

Protokol otvoritve tekmovanja:
- tekmovalci s spremstvom so postrojeni na otvoritvenem prostoru
- vodstvo tekmovanja z gost se postroji pred tekmovalci (oder)
- zaigra se državna himna
- vodja protokola preda besedo eventualnim častnim gostom, glavnim sponzorjem
- vodja protokola preda besedo delegatu zveze
- delegat odpre tekmovanje
- vodja protokola zaključi otvoritveni protokol

Protokol sestanka vodstva tekmovanja
- vodja tekmovanja pozdravi vse prisotne, poda vse potrebne informacije o tekmovanju, preda
besedo delegatu zveze.
- vodja tekmovanja razdeli uradne obrazce kapetanoma, pomožnim sodnikom in pomožnem
osebju
- glavni sodnik s pomočjo vodstva tekmovanja izpelje žrebanje
- vodja tekmovanja zaključi sestanek in po možnosti povabi vse prisotne na kozarček
Protokol izvedbe tekmovanja
- vodja tekmovanja in glavni sodnik preverita vabo
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- vodja in glavni sodnik s pomožnimi sodniki izvedeta kontrolo opreme čolnov
- ko so pripravljeni vsi čolni, glavni sodnik dovoli razdelitev vabe in vkrcanje tekmovalcev v
čolne
- če štartne pozicije v čolnih niso bile izžrebane predhodno, pomožni sodniki takoj po vkrcanju
v čoln izvedejo žreb
- po žrebu ali vkrcanju se lahko tekmovalci začnejo pripravljati na tekmovanje
- čolni izplujejo iz pristanišča in pred vhodom v pristanišče počakajo komandno ladjo
- po izžrebanih številkah čolnov sledijo v vrsti komandni ladji do štartnega mesta, kjer počakajo
na znak za start
- po znaku za start po dogovoru tekmovalci odplujejo na lovno pozicijo
- ob povratku v pristanišče se čolni zberejo pri komandni ladji, oddajo ulov in se za komandno
ladjo vrnejo v pristanišče v enaki formaciji kot pri odhodu

Protokol tehtanja
- prireditelj mora zagotoviti ograjen ali drugače zavarovan prostor, v katerega ima dostop
vodstvo tekmovanja, kapetani ekip in potrebno pomožno osebje. Po možnosti naj bo prostor
urejen tako, da so lahko tehtanju prisotni tudi tekmovalci in drugi gledalci, a izven ograjenega
prostora.
- glavni sodnik objavi začetek tehtanja
- od prireditelja določena oseba šteje in tehta ulov, vsak podatek glasno objavi
- uradni zapisnikar podatek glasno ponovi in ga vpiše v zapisnik (uvrstitveno listo)
- ulov se vrne v vrečke in se zavarovano hrani predpisani čas
- glavni sodnik objavi konec tehtanja in uro, do katere je potrebno vložiti eventualne pritožbe
po preteku pritožbenega časa lahko prireditelj razpolaga z ulovom

Protokol sestanka vodstva tekmovanja za dvodnevno tekmovanje
- vodja tekmovanja pozdravi vse prisotne poda vse potrebne informacije o tekmovanju, preda
besedo delegatu zveze
- glavni sodnik objavi uradne rezultate za prvi dan tekmovanja
- glavni sodnik s pomočjo vodstva tekmovanja izpelje žrebanje za drugi dan tekmovanja
- vodja tekmovanja zaključi sestanek in po možnosti povabi vse prisotne na kozarček

Protokol razglasitve rezultatov
- razglasitev rezultatov naj bo praviloma po zaključnem kosilu ali večerji v istem prostoru.
Prireditelj mora priskrbeti posebno mizo, na katero pripravi nagrade, medalje in priznanja.
Miza naj bo na vidnem mestu.
- vodja tekmovanja nagovori vse prisotne in preda besedo glavnemu sodniku, ki prebere
rezultate po obratnem vrstnem redu uvrstitve. Vodja tekmovanja podeli pripravljene
priložnostne nagrade in pokale.
Delegat zveze podeli medalje.

Protokol zaprtja tekmovanja
- delegat zveze se zahvali prireditelju za izvedbo tekmovanja in razglasi tekmovanje za končano
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