ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN
MARIBOR

Številka: 7/126-18
Datum: 21.7.2018

Cesta XIV. divizije 54, SI-2000 Maribor

Članicam
SPORTANGLERS COMMUNITY OF ALPE-ADRIA (S.C.A.A.)
GEMEINSCHAFT SPORTANGLER ALPE-ADRIA (G.S.A.A.)
ZAJEDNICA ZA SPORTSKI RIBOLOV ALPE-ADRIA (Z.S.R.A.A.)
COMUNITÁ DELLA PESCA SPORTIVA ALPE-ADRIA (C.P.S.A.A.)
ALPOK-ADRIA SPORTHORTGASZOK KÖZÖSSÉGE (A.A.S.K.)
SKUPNOST ZA ŠPORTNI RIBOLOV ALPE-JADRAN (S.Š.R.A.J.)

Vabilo na mednarodno tekmovanje v sladkovodnem športnem ribolovu za mlade
– disciplina LOV RIB S PLOVCEM –

POKAL ALPE – JADRAN, »jezero PRISTAVA«, 25. avgust 2018
Spoštovani mladi ribiči, mentorji, predsedniki ribiških družin in ribiških klubov lepo
pozdravljeni. Dovolite nam, da vas že 25-tič povabimo na tradicionalno srečanje mladih
ribičev, ki živijo na prostoru med Alpami in Jadranom, na mednarodno tekmo v lovu rib s
plovcem za »Pokal Alpe – Jadran« in »Pokal glasila Ribič«.
SPLOŠNI PODATKI

Pristava

__________________________________________________________________________________________
TR: SI56-0451-5000-0438-851
Davčna št.: SI49272195
Matična št.: 5122678000
E naslov: zrd.maribor@gmail.com
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Program in tekmovanje bo potekalo v soboto, 25. avgusta 2018. Tekma bo v
konkurenci mladih tekmovalcev, ki tekmujejo v starostih kategorijah U15.
Organizator tekmovanja je Zveza ribiških družina Maribor, ki je tudi upravljavka jezera
Pristava.
Organizacijski odbor sestavljajo: Bojan JAVORNIK (tel.: +386 41 699 582), Drago
ORNIK (tel.: +386 51 351 452), ter Marjan GABER, tajnik Zveze ribiških družin Maribor
(tel.: +386 51 418 200).

KAKO PRITI DO TEKMOVALIŠČA
Do jezera najlaže pridete z avtomobilom. V osnovno informacijo prilagamo zemljevid
Slovenije, kjer je poudarjeno označena lokacija Pristave:

Pristava

Jezero Pristava, kjer bo navedeno tekmovanje za mlade, je akumulacijsko jezero z
enakomerno globino. Napaja ga reka Pesnica, leži pa pod naseljem Močna, ob
regionalni cesti Maribor – Lenart v Slovenskih goricah in v bližini avtoceste Maribor –
Lendava.
Tekmovalna trasa »Pristava« je na zahodnem bregu jezera, dolga približno 400 metrov.
Globina jezera na območju trase je od 1 do 1,5 metra in omogoča zelo izenačene
pogoje ribolova za vse tekmovalce.
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Zborno mesto:
Gostilna Knuplež Silva
Tel.: +386 2 720 62 08
Močna 10, 2231 Pernica,
46.569906, 15.761594

Možna prenočišča:
Šiker B&B Hotel
Močna 4, 2231 Pernica
Tel.: ++386 2 720 69 29
Fax: ++386 2 720 58 40
GSM: ++386 51 30 00 90
Email: info@kaliska.si
Splet: www.kaliska.si

Dostop z avtomobili je mogoč neposredno do trase in tekmovalnih mest.
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V jezeru so zastopane naslednje vrste rib, primerne za tekmovanje:
lat.

SI

IT

Ameiurus nebulosus
Abramis brama
Rutilus rutilus
Alburnus alburnus
Carassius gibelio
Cyprinus carpio

ameriški somič
ploščič
rdečeoka
zelenika
srebrni koreselj
gojeni krap

pesce gatto
brama
leucisco rosso
alburno
carpa di Prussia
carpa

HR
Somić
Deverika
Bodorka
Uklija
Babuška
Šaran

HU
som
dévér keszeg
piros szemű
zöldike
babuska
ponty

teža/peso/
weight/gewicht
(50 g – 500 g)
(400 g – 2 kg)
(100 g – 250 g)
(10 g – 30 g)
(50 g – 1 kg)
(500 g – 2 kg)

Nastanitev udeležencev:
Nastanitev je možna tik ob jezeru Pristava, v hotelu Šiker B&B, (Tel.: +386 2 720 69 29,
Fax: +386 2 720 58 40, GSM: +386 51 30 00 90, Email: info@kaliska.si, Splet: www.kaliska.si).
Stroški nastanitve ekipe in spremljevalcev so ločeni od stroškov startnine in
neposrednih stroškov prireditve in jih vsaka ekipa za svoje udeležence krije posebej.

NAPOTKI O TEKMOVANJU
Prijava o sodelovanju:
Prijava mora dospeti na naslov Zveze ribiških družin Maribor najkasneje do ponedeljka,
20. avgusta 2018 na naslov:
Zveza ribiških družin Maribor
Cesta XIV. divizije 54
SI 2000 Maribor
Ali na elektronski naslov: zrd.maribor@gmail.com
Sestava sodelujočih ekip:
Tričlanske klubske ekipe so lahko kombinirane iz tekmovalk in tekmovalcev starih: nad
7 let do tistih, ki bodo letos dopolnili 15 let (U15).
Za »Pokal Alpe – Jadran« tekmujejo vse prijavljene ekipe, za »Pokal glasila Ribič«
pa ekipe iz ribiških družin Ribiške zveze Slovenije, Zvez ribiških družin, ribiških klubov,
Zveze za športni ribolov na morju Slovenije in slovenskih zamejskih ribiških klubov.
Stroški udeležbe:
Za tričlansko tekmovalno ekipo je obvezno plačilo startnine v višini 20 € na tekmovalca
(60 € na ekipo). Znesek startnine zajema: zajtrk, ribolovno dovolilnico, kosilo,
spominska majica ter strošek pokalov, odličij in praktičnih nagrad.
Znesek za vodjo in druge spremljevalce je 16 € na osebo. Vplačilo zajema: zajtrk,
kosilo in spominska majica.
Startnino in zneske za spremljevalce vplača vodja ekipe ob prihodu na prireditev.
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Trening:
Ekipe, ki bodo poslale prijave do 20.8.2018, lahko opravijo trening na trasi v torek,
21.8., ali v četrtek, 23.8., po predhodni najavi treninga. Trening v petek, 24.8., bo
dovoljen s posebnim dovoljenjem samo za tiste ekipe, ki bodo po treningu
prenočevale v bližnji okolici jezera Pristava. Ta trening bo na jezeru v predelu, kjer
ne bo tekmovalna trasa. Na treningu ni dovoljena uporaba mrež za čuvanje rib.
Pred nameravanim treningom se mora vodja ekipe najaviti na eno od številk telefonov
članov organizacijskega odbora ali pisno na E-naslovov zrd.maribor@gmail.com.
Terminski program - sobota, 25.8.2018:
07.00 – 07.30 ure:
07.30 – 08.00 ure:
08.00 uri:
08.30 uri:
09.50 – 10.00 ure:
10.00 – 13.00 ure:
13.00 – 14.00 ure:
ob 14.00 uri:
ob 15.00 uri:

prihod ekip in drugih udeležencev, prijava ekip,
žrebanje sektorjev in startnih mest, zajtrk
slovesna otvoritev,
odhod in vstop na tekmovalna mesta in priprava na tekmo,
krmljenje rib,
tekmovanje,
tehtanje ulova in izračun rezultatov,
kosilo,
razglasitev rezultatov in podelitev priznanj in nagrad.

Otvoritvena slovesnost:
Otvoritvena slovesnost bo v prostorih turistične kmetije Knuplež s prisotnostjo vseh
sodelujočih ekip, v soboto, 25. avgusta ob 08.00 uri.
Tekma:
Tekma bo po določilih Pravilnika in Pravilih o športnem ribolovu RZS, ki sta usklajena s
pravili FIPS-ed. Količine hrane in vab na tekmovalca so omejene na 10 litrov - v to
količino šteje tudi: koruza, pšenica, konoplja, ter pesek, zemlja in drugi dodatki.
Tekmovalec sme imeti največ 1,5 litra živih vab, od tega največ en liter trzačinih
ličink (»fui«).
Razglasitev zmagovalcev in podelitev priznanj najboljšim tekmovalcem:
Slovesna razglasitev rezultatov z podelitvijo priznanj in nagrad bo po kosilu v turistični
kmetiji Knuplež.
V konkurenci za »Pokal Alpe – Jadran« prejme zmagovalna ekipa prehodni pokal. Če
je ekipa prejela prehodni pokal že tretjič zapored, ji ostane v trajno last. Odličja in
pokale v trajno last prejmejo tudi drugo in tretjeuvrščena ekipa.
V konkurenci za »Pokal glasila Ribič« prejme zmagovalna ekipa prehodni pokal. Če je
ekipa prejela prehodni pokal že tretjič zapored, ji ostane v trajno last. Člani zmagovalne
ekipe in njen vodja prejmejo tudi priložnostna odličja.
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____________________________________________________________

Prijava o sodelovanju

Država ……….………………………………………………………………………………..
Ribiška družina ali klub. ………………………………………….
Ime

Priimek

Tekmovalec
Tekmovalec
Tekmovalec
Vodja ekipe
Trener ekipe
Spremljevalec

Datum: ______________

Podpis

