Usposabljanje mentorjev mladih ribičev
Tema: mladi in ribiška tekmovanja
Če smo že toliko uspešni, da pridobimo mlade ki si želijo biti
v naravi, se pravi za vodo in v našem primeru bi radi lovili
ribe. Da se »zastrupijo« z ribolovom, jih je potrebno peljati za
takšno vodo, da bodo tudi kakšno ribo ujamejo. V
nadaljevanju pa jih je potrebno poučiti in predstaviti pravilen
način ribolova, pravilen odnos do ulovljene ribe in seveda tudi
do narave. Mladi se zelo radi primerjajo s sovrstniki, v
ribolovu se radi dokazujejo, kdo je ujel večjo ribo in kdo jih je
ujel več. To pa že meji na tekmovanja.
Za pravilno vzgojo in odnos do narave , vode in življenja v
njej so v prvi vrsti odgovorni starši oziroma dedki, ki vzamejo
malčke s sabo na ribolov. Naslednji pa so že mentorji po
ribiških družinah, seveda če se ti malčki vključijo v ta sistem.
Da pa je ta odnos pristen in pošten do ostalih, pa smo
slovenski ribiči in tekmovalci oblikovali in sprejeli »etični
kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev« ( sprejela
skupščina RZS 20. 6. 2009).
A. Ta kodeks predstavlja skupne vrednote slovenskih
sladkovodnih ribičev, ki so vzklile skozi desetletja
skupnega prizadevanja za življenja vredno okolje,
neokrnjeno naravo, čiste vode in bogastvo vodnega
življenja.
Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev je odraz
moralnih standardov slovenskih ribičev v odnosu do:

- narave in okolja
- ribe in ostalega vodnega življa
- drugih ribičev.
Nespoštovanje kodeksnih pravil predstavlja moralni prestopek
ribiča za katerega je odgovoren pred drugimi ribiči.
B. Odnos ribičev do narave
- ribiči se zavedamo, da predstavljamo bistven del
strokovne javnosti, ki jim ni vseeno kakšno naravo ,
okolje in vode bomo zapustili našim zanamcem
- do ribolovne vode hodimo po uhojenih poteh, vozila pa
puščamo na za te namene namenjenih mestih
- za seboj ne puščamo smeti in odpadkov, poskrbimo tudi
za odstranitev ostalih odpadkov
- morebitne kršitelje opozarjamo, s svojimi ravnanji in
odnosom do narave in okolja pa smo jim vzgled
- morebitne pogine rib ali druga zapažanja na vodi
nemudoma javimo pristojnim ter aktivno sodelujemo pri
preprečevanju in reševanju škode
C. Odnos ribičev do ribe
- ribe lovimo na human način
- etični kodeks do ribe izkazujemo s tem, da ribo, ki je ne
nameravamo upleniti, brez dolgega utrujanja
nepoškodovano osvobodimo trnka in jo vrnemo v vodo
- ribo uplenimo izključno za svoje potrebe in praviloma ne
lovimo rib za druge
- ko se odločimo za uplenitev ribe to storimo na human na
in čim manj boleč način

- nikoli ne mučimo ali kako drugače škodljivo ravnamo z
ribo ali drugim vodnim življem
D. Medsebojni odnosi med ribiči
- ribiči smo med seboj tovariši in se pozdravljamo
- mlajšim ribičem predstavljamo vzor, jim pomagamo in
jih usmerjamo
- ribiškemu gostu vedno prepustimo boljše lovno mesto
- ribiču, ki ni domačin svetujemo in predlagamo najboljše
ribolovne načine
- ribiči med seboj komuniciramo strpno in si vsestransko
pomagamo
E. Zaključek
Upravni odbor RZS imenuje tričlanski častni odbor
etičnega kodeksa.
Častni odbor etičnega kodeksa pojasnjuje določila
etičnega kodeksa in ocenjuje skladnost posameznih
dejanj in ravnanj s področja sladkovodnega ribištva z
določili Etičnega kodeksa slovenskih ribičev
Vsak ribič ali ribiška organizacija sme na Častni odbor
etičnega kodeksa nasloviti zahtevo za obravnavo
vprašanja s področja sladkovodnega ribištva za katerega
meni, da je domnevno neskladno z določili tega kodeksa.
Častni odbor etičnega kodeksa seznani javnost o svojih
odločitvah z objavo na spletni strani RZS
Vsebina etičnega kodeksa je sestavni del vseh
izobraževalnih oblik ribičev.

Tako vzgojeni mladi ribiči pa se slej ko prej vključijo v
organiziran sistem tekmovanj, ki so pod okriljem RZS.
Vsi registrirani tekmovalci pa morajo biti še posebej za
vzgled mladim in še bolj dosledno upoštevati etični
kodeks. Tako smo tekmovalci sprejeli tudi » etični
kodeks tekmovalcev v športnem ribolovu«. Ta kodeks
je še samo dopolnilo na prejšnji kodeks in zavezuje
predvsem tekmovalce, saj ti predstavljajo naše ribiče
doma in po svetu.
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Tekmovalci v športnem ribolovu se zavedamo, da je
športni ribolov ena izmed oblik tekmovanja, kjer je
potrebno kar se da pazljivo ravnati z ribo, se korektno
obnašati v naravi in tovariško in strpno komunicirati s
sotekmovalci in organizatorji.
ribiči - tekmovalci smo vzor obnašanja za ostale,
predvsem pa mlade ribiče
tekmujemo pošteno in ne kršimo zapovedanih
tekmovalnih pravil
ribiči – tekmovalci ne poskušamo na goljufiv in nepošten
način doseči čimboljši rezultat
svojo strokovno znanje v tekmovalnem ribolovu
dokazujemo na tekmovanjih in ga prenašamo tudi na
mlajše ribiče
s sotekmovalci in s predstavniki organizatorja
komuniciramo strpno in po možnosti sporazumno
razrešujemo morebitne nesporazume
večje nepravilnosti prijavimo pristojnim organom, ker ne
podpiramo tekmovalnega goljufanja

- ribiči – tekmovalci se družimo in izmenjujemo izkušnje
Oba kodeksa sta moralna obveza ribičev in tekmovalcev,
da se ob vodi pri ribolovu na primeren način obnašamo in
dajemo vzgled tako mladim kot tudi ostalim naključnim
obiskovalcem in ljubiteljem narave. Le tako bomo v
družbi cenjeni in spoštovani.
In še nekaj o sistemu tekmovanj:
Tekmovanja so organizirana v več disciplinah
- lov rib s plovcem
(kategorije U – 14, U – 18)
- lov rib z umetno muho (kategorije U – 18)
- kasting
A. Družinska in področna tekmovanja
- družinska tekmovanja
- regijska tekmovanja (ZRD)
- tekmovanja na taborih mladih
- državna prvenstva
- izbirne tekme za reprezentanco
B. Mednarodna tekmovanja
- evropska prvenstva
- svetovna prvenstva
- mednarodna prvenstva (pokal Alpe – Jadran)
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