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24. EVROPSKO PRVENSTVO V LOVU RIB S PLOVCEM 2018 
16. - 22. julij 2018 // Radeče, Slovenija 
 
PREDSTAVITEV 
Slovenija je dežela na sončni strani Alp. Dežela je znana po svoji slikoviti naravi, čistih vodah in 
veliki biodiverziteti. Na tem območju se mešajo vplivi velikih geografskih tvorb – Alp, Panonske 
nižine, Dinarskega gorstva in Mediteranskega morja. 
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Radeče so manjše mesto in imajo približno 2500 prebivalcev. Mesto leži pod grajskim hribom, na 
sotočju reke Save in potoka Sopote. Mesto obkrožajo hribi visoki med 700 in 1200 m nadmorske 
višine. 
 

 
 
Radeče ležijo v osrednji Sloveniji in so od glavnega mesta Ljubljane oddaljene 75 km, od Zagreba, 
prestolnice Hrvaške, 80 km, od mesta Trst v Italiji okoli 180 km in od letališča Jožeta Pučnika 
Ljubljana (Brnik) okoli 100 km. 
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24. EVROPSKO PRVENSTVO V LOVU RIB S PLOVCEM 
Mesto Radeče leži blizu sotočja rek Save in Savinje. Reka Sava je alpska reka in izvira v Julijskih 
Alpah blizu tromeje Slovenije, Avstrije in Italije. Prav tako tudi reka Savinja, ki izvira v Kamniško – 
Savinjskih Alpah. Zaradi taljenja snega sta reki primerni za ribolov od konca maja pa do prve večje 
ohladitve v decembru. 
Reka Sava po Zasavju kar 30 km teče po kanjonu, ki pa se v Radečah razširi v ravnico. Na Hotemežu 
se razteza zajezitveno jezero HE Vrhovo.  

 
OPIS TEKMOVALNE TRASE 
Tekmovalna trasa poteka gorvodno od ribiškega doma do sotočja potoka Sopote in reke Save v 
Radečah.  
Reka je naseljena večinoma z ogrico, mreno, krapom, ploščičem pa tudi z  zeleniko in rdečeoko. 
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Tekmovalno traso vsako leto posodabljamo, hkrati pa ribiška družina tudi vsako leto vloži v Savo 
avtohtone ribje vrste.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektorja A in B (v bližini ribiškega doma):  globina vode 13 m od obale je 4,5 m; 

sektor C (pod gradom):    globina vode 13 m od obale je 7,5 m; 

sektorja D in E (v mestu Radeče):   globina vode 13 m od obale znaša med 3 m in 7 m. 

 

Na vsa tekmovalna mesta je omogočen dostop z vozili. 
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STROŠKI UDELEŽBE 
 
Organizator :   Ribiška družina Radeče 

  Hotemež 30, 1433 Radeče, Slovenija 
  : info@ribiska-druzina-radece.si        
  : www.ribiska-druzina-radece.si/ 
 
 
 
 

 
Organizator ne nudi uradne nastanitve ekipam. Vendar pa na priloženem seznamu podajamo 
seznam ugodnih ponudnikov nastanitev, ki so od tekmovalne trase oddaljeni do 25 km. 
 
POZOR: Na prvi sestanek vodij ekip morajo ekipe prinesti izvod uradne prijave s točnim naslovom 
nastanitve ekipe v Sloveniji. 
 
Vsaka ekipa mora organizatorju plačati pristojbino v višini 1.450,00 €. 
 
Pristojbina vključuje: 
× pristojbina F.I.P.S.e.d. 150 €, 
× 9 vstopnic za banket (možno bo kupiti dodatne vstopnice po 50 €/kos ), 
× 6 dovolilnic za treninge, 
× zavarovanje za tekmovalce. 
 
Rok plačila: 30. junij 2018! 
 
Podrobnosti za plačilo: 
Bančni račun je odprt pri Delavski hranilnici 
IBAN: SI56 6100 0001 5277362  
 
 
Kontakti: 
administracija: 
ga. Tjaša Mladovan 
: +386 31 205 921 
: tjasa.mladovan@gmail.com 
 
plačila: 
ga. Kristina Cerar 
: +386 41 976 095 
: kristina.cerar67@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:info@ribiska-druzina-radece.si
http://www.ribiska-druzina-radece.si/
mailto:kristina.cerar67@gmail.com
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ČASOVNICA 
Žrebanje boksov bo potekalo v ponedeljek, 16. 7. 2018, med 7.30 in 10.00, v ribiškem domu RD 
Radeče (Hotemež 30, Radeče). 
 
Treningi : 
Ponedeljek, torek, sreda 10.00 – 18.00, 
četrtek in petek   10. 00 – 14.00. 
 
Sestanki vodij ekip (v ribiškem domu RD Radeče): 
1.: petek, 20. 7. 2018, ob 16.00, žrebanje sektorjev; 
2.: sobota, 21. 7. 2018, ob 7.00, žrebanje tekmovalnih mest; 
3.: sobota, 21. 7. 2018, ob 16.00, žrebanje sektorjev; 
4.: nedelja, 22. 7. 2018, ob 7.00, žrebanje tekmovalnih mest. 
 
Prireditev ob otvoritvi prvenstva bo v četrtek, 19. 7. 2018, ob 18.00, zaključna svečanost z 
banketom pa v nedeljo, 22. 7. 2018, ob 18.30. Vsi dogodki se bodo odvijali v Športni dvorani 
Radeče (glej priložen zemljevid). 
 
Program tekmovanja: 
sobota, 21. 7. 2018 
7.00 sestanek vodij ekip in trenerjev, 
8.00 1. signal: vstop na tekmovalno mesto, 
8.55 2. signal: 5 min do pregleda krme in vab, 
9.00 3. signal: pregled krme in vab, 
9.50 4. signal: izdatno krmljenje, 
10.00 5. signal: pričetek tekmovanja, 
13.55 6. signal: še 5 min do konca tekmovanja, 
14.00 7. signal: konec tekmovanja, 
16.00 sestanek vodij ekip in trenerjev + rezultati 1. tekme; 
 
nedelja, 22. 7.2018 
7.00 sestanek vodij ekip in trenerjev, 
8.00 1. signal: vstop na tekmovalno mesto, 
8.55 2. signal: 5 min do pregleda krme in vab, 
9.00 3. signal: pregled krme in vab, 
9.50 4. signal: izdatno krmljenje, 
10.00 5. signal: pričetek tekmovanja, 
13.55 6. signal: še 5 min do konca tekmovanja, 
14.00 7. signal: konec tekmovanja; 
18.30 zaključek prvenstva s podelitvijo odličij in banket. 
 
 
 

Branko Zelič,  
predsednik organizacijskega odbora 



I7 
 

URADNA PRIJAVA 
Organizator EP Radeče 2018 zahteva od udeležencev, da navedejo točen kraj bivanja in kontaktno 
osebo, ki govori angleško. Prijava mora biti popolna in oddana pravočasno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tekmovalec ime priimek 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

trener I   

trener II   

vodja ekipe   

delegat   

   
 
udeležba na banketu da ne 

 

uradni dobavitelj vab da ne 
 

ROK PRIJAVE: 30. 6. 2018 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite na enega izmed spodnjih naslovov: 
 

RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE 
Hotemež 30 

1433 Radeče, Slovenija 
: info@ribiska-druzina-radece.si 

ali 

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Tržaška cesta 134 

1000 Ljubljana, Slovenija 
: info.rzs@ribiska-zveza.si 

 

država  

ribiška zveza  

točen naslov nastanitve v Sloveniji  

kontaktna oseba (govori angleško)  

jezik komuniciranja  

e-mail  

telefonska številka  
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NASTANITEV 
V mestu Radeče ni nastanitvenih kapacitet, sta pa v neposredni bližini dva velika hotela z bazeni s 
termalno vodo. Udeleženci na prejšnjih prvenstvih so bili nastanjeni tudi v počitniških hišicah in 
planinskih kočah. Možnosti so raznolike in primerne za vsak žep. 
 
Spodaj je seznam priporočenih nastanitev, kjer si bivanje udeleženci uredijo sami, ker kot je že bilo 
rečeno organizator ne ponuja uradne nastanitve ekip. 
 
V bližini tekmovalne trase je pestra gostinska in trgovinska ponudba. 
 
Seznam nastanitev, ki jih priporoča organizator: 
× vse nastanitve so od tekmovalne trase oddaljene največ 25 km, kar je 15 – 30 min vožnje. 

 

1 
PRIPOROČAMO! 

Rimske terme 

Toplice 10, 3272 Rimske Toplice 

+386 3 57 42 000 
miha.kundih@rimske-terme.si 
www.rimske-terme.si 

2 Turistična kmetija Močivnik 
Okroglice 33, 1434 Loka pri Zidanem Mostu 

+386 3 56 84 123 
+386 41 849 231 
mocivnik@email.si 

3 Turistična kmetija Grobelnik 
Podvrh 39, 8292 Zabukovje 

+386 7 81 88 176 
+386 41 335 257 
info@grobelnik.si 
www.grobelnik.si 

4 Aqua Roma 
Toplice 2, 3272 Rimske Toplice 

+386 3 57 36 850 
restavracija@aquaroma.si 
www.aquaroma.si 

5 Thermana Laško 
Zdraviliška 4, 3270 Laško 

+386 3 42 32 000 
info@thermana.si 
www.thermana.si 

HRANA in VABE  

mailto:miha.kundih@rimske-terme.si
http://www.rimske-terme.si/
mailto:mocivnik@email.si
mailto:info@grobelnik.si
mailto:restavracija@aquaroma.si
http://www.aquaroma.si/
mailto:info@thermana.si
http://www.thermana.si/
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Vsak tekmovalec sme imeti 20 l ribje krme, v to količnino so všteti vsi dodatki (npr: pesek, zemlja, 
konoplja, itd.), ki nisi strupeni za fauno in vodno okolje. Navlažena krma mora biti v vedrih s skalo. 
 
Vsak tekmovalec sme imeti 2,5 l žive vabe, od tega max. 1 l vodnih larv (verdevaz in fuj), v vsakem 
primeru je max. 0,25 l verdevaza (bladvorms) in max. 0,5 l deževnikov v celotni količini vab.  
Organizator dovoljuje uporabo barvnih črvov. 
Ob pregledu vab moja biti te sharnajene v ustreznih merilnih posodicah. 
 
Maksimalna dolžina palice štek je 13 m. 
 
Obvezna je uporaba vsaj 3,5 m dolge mreže. 
 
 



I10 
 

NAROČILNICA HRANE in VAB 
 
Država in naslov: 

 

 [eur] 23.7.  24. 7. 25. 7. 26. 7. 27. 7. 28. 7. 29. 7. 

hrana VDE 1 kg 2,20        

hrana VDE 2 kg 4,40        

hrana SENSAS 1 kg 3,30        

črvi beli 1 l 6        

črvi barvni 1 l 7        

pinki 1 kg 9        

kaster 1 l 13        

glista 0,5 kg 12        

fuj 1 kg 16        

verdevaz 1 l 70        
*OPOZORILO: Cene so zgolj informativne narave. Prave cene se bodo oblikovale na dan dobave. 
Prevzen naročil je na tekmovalni trasi. Organizator dovoljuje distribucijo hrane in vab na 
tekmovalni trasi samo uradnim dobaviteljem (navedeni spodaj). 
 
 
Naročnik (trener ekipe): 

ime in priimek:  

točen naslov:  

telefonska št.:  

podpis:  
 
 
Uradni dobavitelj hrane in vab: 
PETAR DIMITROVSKI s.p. 
Črnc 65 B, 8250 Brežice, Slovenia 
: +386 7 49 62 565 
       +386 41 529 368 
: petarsport@siol.net 
: www.petar-sport.si 
 

mailto:petarsport@siol.net
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