Letni program usposabljanja mladih ribičev v
RD _______________________
Skladno s statutom RD, tekmovalnimi pravilniki Ribiške zveze Slovenije, ki so
usklajeni z mednarodnim pravilnikom FIPS in pravilnikom o ribolovnem režimu
RD, so naloge mentorjev pri vzgoji mladih članov tako v naravovarstvenem kot
strokovnem in tekmovalnem delu naslednje:

1. Teoretični del – mentorji:
-

-

A:
Organiziranost RZS.
Seznanjanje s statutom in pravilniki RD.
Seznanjanje z ribolovnimi vodami, ki jih upravlja RD.
Seznanjanje z avtohtono ribjo populacijo v vodah, ki jih upravlja RD.
Varstvene dobe in predpisane mere za lov posameznih ribjih vrst.
Etični kodeks ribičev.
Etični kodeks tekmovalcev.
Naravovarstvena načela.
Naravni plenilci rib.
Seznanjanje z ribolovnim režimom RD.
Seznanjanje s tekmovalnimi pravilniki.
B:
Seznanjanje s tehnikami ribolova: beličarjenje - lov rib s plovcem, talni ribolov lov krapov z obtežilnikom, vijačenje, muharjenje in kasting ali suhe discipline.
Seznanjanje z opremo za posamezne tehnike ribolova.
Ribolovne vabe.
Seznanjanje z osnovami priprave na ribolov.
Ravnanje z ujeto ribo.
Seznanjanje z osnovami priprave tekmovalca na ribiška tekmovanja.

2. Praktični del – mentorji s sodelovanjem tekmovalcev:
A:
- Poznavanje rib: salmonidi, ciprinidi, plenilke, ogrožene vrste rib, alohtone vrste.
- Prikaz in učenje različnih tehnik ribolova.

- Osnove vezanja ribiških in ostalih uporabnih vozlov.
- Spoznavanje opreme za posamezne tehnike ribolova: ribiške palice, rolice, laksi,
trnki, obtežilniki ter potreben pribor.
- Spoznavanje osnov priprave opreme za posamezne zvrsti ribolova.
- Spoznavanje osnov vezanja umetnih muh.
- Izvedba tekmovanja (ali vsaj prikaz) v posamezni tekmovalni disciplini.
B:
- Treningi mladih članov RD v kategorijah U14, U18 in U23 v vodah RD.
- Udeležba na tekmovanjih v okviru RD, ZRD in RZS.
- Udeležba na mednarodnih tekmovanjih.

3. Cilji
-

Kratkoročni cilji:
Z vsakoletnim planom dela RD zagotoviti tudi redno financiranje programa
usposabljanja mladih članov.
Načrtno izvajanje letnega plana usposabljanja mladih ribičev v RD z
usposobljenimi mentorji.
Letni program se izvaja teoretično in praktično skozi vse leto, izbor vsebin pa se
prilagaja letnemu času in ribolovnemu režimu.
Mlade ribiče vključiti v vse aktivnosti ribiške družine.

Dolgoročni cilji:
- Mlademu ribiču privzgojiti odgovoren odnos do narave, predvsem do vode in
življenja v njej.
- Vsestransko usposobiti mladega ribiča v dejavnega člana RD, ki se bo ravnal po
etičnih načelih in predpisanih pravilih športnega ribolova.
- Uspešnim tekmovalcem omogočiti udeležbo na državnih in mednarodnih
tekmovanjih.

-

Literatura:
Organigram RZS
Statut in pravilniki RD
Etična kodeksa
Naravovarstvena zakonodaja
Posterji ribjega življa

-

Brošura MLADI RIBIČ (mag. Andrej Janc in drugi, RZS, 2008)
Priročnik za usposabljanje ribiških pripravnikov (RZS, 2008)
Zgoščenka (CD) Ribolov (pripomoček za delo mentorja)
Muharski priročnik za mlade ribiče (Martin Šircelj, RZS, 2011)
Glasilo RIBIČ, stran za mlade ribiče
Evropska ribiška aliansa: Od izvira do morja (RZS, 2012)
Otroška igrica: Spoznavajmo sladkovodne ribe (RZS, 2015).
Ribiški kviz (spletna stran RZS)
Literatura s področja tehnik ribolova, video prikazi tehnik ribolova na spletu
Literatura s področja vozlov
Tekmovalni pravilniki (spletna stran RZS)

Vodja mentorjev mladih ribičev v RD

