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ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE              Selnica ob Dravi, 16. 5. 2022 
Komisija za šport 
Maroltova 14 
1000  L J U B L J A N A 
 
 
V skladu s tehničnim pravilnikom, sklepom komisije za šport in koledarjem za izvedbo 
prvenstev Združenja MS Slovenije za leto 2022 objavljamo: 
 
 

R  A  Z  P  I  S 
 

24. PRVENSTVA ČLANOV ZDRUŽENJA MS SLOVENIJE V ŠPORTNEM 
RIBOLOVU S PLOVCEM ZA LETO 2022 

 
I. 
 

24. prvenstvo članov Združenja MS Slovenije v športnem ribolovu bo v 
soboto,  11. 06. 2022,  

ob ribniku IZLETNIŠKO TURISTIČNE KMETIJE ROŠKAR,  Lastomerci 25,  pri 
Gornji Radgoni. 

Prihod na tekmovališče je ob 8 uri, začetek tekmovanja pa ob 9 uri. 
 

TEKMOVANJE BO POTEKALO PO PREDPISIH NJIZ-a, KI BODO VELJALA 
 NA DAN TEKMOVANJA. 

 
II. 

Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo članice in člani Združenja z diagnozo MS. 
 

III. 
Tekmovanje je v posamezni konkurenci in je ločeno za ženske in moške. V kolikor bo v eni 
konkurenci manj kot pet tekmovalk-cev, se bo tekmovalo v eni konkurenci. 
Tekmovalci lahko lovijo stoje ali sede. 
Izveden bo dirigiran žreb na tak način, da se ribolovna mesta primerna za dostop in ribolov 
najprej dodeli tekmovalcem na invalidskih vozičkih, nato se izvede žreb za preostala mesta. 
 

IV. 
Izjemoma je dovoljena pomoč tistim invalidom, ki sami niso sposobni uporabljati pod 
metalke, nadevati vabo in snemati ribe s trnka. Pomočnik mora biti prijavljen na obrazcu za 
prijavo tekmovalcev. Tekmovalci, ki imajo težave z vidom imajo pravico, da jim pomočnik 
sporoča prijem ribe. 

V. 
Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku Ribiške zveze Slovenije in  Tehničnem pravilniku 
ZMSS v športnem ribolovu.  

VI. 
15. čl. Pravilnika o ribolovnem režimu določa, da je ujete ribe dovoljeno prijemati le z mokro 
roko. Tekmovalec mora ujete ribe hraniti žive v vodi; zato mora uporabljati mrežo, ki mora 
biti potopljena v vodi, v dolžini najmanj 2 m, imeti mora distančne obroče s premerom 40 cm, 
če je okrogla, oz. 50 cm, če je pravokotne oblike. 
Tekmovalec mora uporabljati mrežo pod metalko za dvigovanje ujetih rib. 
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Tekmovalec sme na tekmovanju uporabljati neomejeno števil ribiških palic, vendar sme loviti 
le z eno palico in z enim trnkom enojcem do št. 2, brez zalusnika. 
 
 
 
Krmljenje rib  je dovoljeno 10 min. pred tekmovanjem. 
Dovoljene so vse vrste vab, razen kruha in kostnih  črvov – (modni). 
Tekmovalec ne sme:  

- Loviti v sosedovem prostoru. 
- Loviti s krmilnikom. 
- Pustiti na startnem mestu oz. tekmovalnem prostoru nikakršnih odpadkov ali jih metati 

v vodo. 
Karakteristike ribnika : 
Globina ribnika je  od 1,0 do 2,0m. 
Ribnik je naseljen z naslednjimi vrstami rib: amur, tolstolobik, krap 
 

VII. 
Razglasitev rezultatov bo po končanem tekmovanju. 
Tekmovalci uvrščeni na prva tri mesta prejmejo medalje. 
Podeljeno bo tudi priznanje za najtežjo ribo. 
 

VIII. 
Prijave za tekmovanje pošljite na naslov: TAŠNER Stanko 
             Mariborska cesta 16 
             2352 Selnica ob Dravi 
Ali po E-pošti :  stankotasner@gmail.com 
 
NAJKASNEJE  DO  PETKA,  05.06.2022. 
 
Prijavnica mora vsebovati ime in priimek tekmovalke ali tekmovalca. Veljale bodo le pravilno 
izpolnjene in pravočasno prispele prijavnice. 
V primeru, da se prijavljeni tekmovalke-ci tekmovanja ne bodo udeležili, razen iz objektivno 
opravičenih razlogov, bo komisija za šport denarno kaznovala podružnico iz podružničnih 
sredstev v višini 15 €. 
Tekmovalni odbor je tudi komisija za pritožbe. Pritožba se lahko vloži takoj ko problem 
nastane ali najkasneje 15 min. po tekmovanju. Obrazec za pritožbo se dobi pri vodji 
tekmovanja. Kdor vlaga pritožbo, mora položiti kavcijo v višini 30 €, katera se vrne, če je 
pritožba utemeljena, v nasprotnem primeru pa vplačana kavcija ostane Komisiji za šport. 
 

IX. 
Po končanem tekmovanju bo organizirana malica ob ribiški koči. 
 
Dodatna pojasnila dobite pri članu komisije Stanko Tašner 064-239-414 ali predsednici 
komisije Ani Mohar na tel. št. 01 898 41 91 ali GSM 041-320-144. 
 
Lep športni pozdrav ! 
                                                                               KOMISIJA ZA ŠPORT PRI ZMSS: 
                                                                                             Ana  MOHAR          
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