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poglavje 10:

OSNOVE O 

TEHNIKAH 

RIBOLOVA

TEKMOVANJA 

V RIBIŠTVU



Vsebina poglavja in predavanj:

• opis tehnik športnega ribolova v 

sladkovodnem (celinskem) ribištvu z 

informacijo o tehnikah ribolova na morju,

• opis tekmovalnih panog v ribištvu in 

posameznih disciplin teh panog, ki izvirajo iz 

posameznih ribolovnih tehnik.



Tehnike ribolova v celinskih vodah:

• beličarjenje,

• talni ribolov,

• vijačenje,

• na vlek,

• muharjenje.



BELIČARJENJE:

Načina:

• s plovcem,

• brez plovca.



Beličarjenje s plovcem:

Najbolj preprosta oprema: palica brez vodil vrvice 

(leskova šiba, primorski trs, bambusova šiba …) 

ribiška vrvica (‘laks’) s plutovinastim zamaškom na 

njej in ukrivljena bucika.

Sodobna oprema za rekreativni in tudi tekmovalni 

ribolov: ribiška palica z vodili vrvice ali brez, kolesce 

za ribiško vrvico, kapljičasto izdelan plovec, uteži 

prilagojene vzgonu plovca in trnek.



Vrste palic za ribolov s plovcem:

• polagalka,

• bolonez,

• tekmovalka,

• štek.



Polagalka

• ribiška palica brez vodil (lahko tudi v grmu 

odrezana močnejša šiba),

• skupna dolžina vrvice in predvrvice je enaka 

dolžini palice,

• s polagalko vabo polagamo v vodo, včasih 

pa tudi vržemo z metom ‘čez glavo’.

Sodobne polagalke so v teleskopski izvedbi.



Bolonez

• izraz je sposojen in označuje poljubno dolgo ribiško 

palico, katere osnova je polagalka, nanjo pa so 

pritrjena vodila ribiške vrvice,

• v prijemnem delu ima še držalo za ribiško kolesce,

• boloneze uporabljamo za obe vrsti beličarjenja (s 

plovcem in brez njega) ter za talni ribolov, vijačenje in 

za ribolov na vlek,

• z bolonezi vabe mečemo in le izjemoma polagamo v 

vodo,

• izdelani so v teleskopski ali dvo- oz. tridelni izvedbi.



Tekmovalka

• izraz je poslovenjeno angleško ime za 

‘match’ palico,

• je specialna izvedba boloneza z velikim 

številom vodil, ki imajo tudi zelo majhen 

premer,

• najpogosteje so to dvodelne palice, 

izjemoma so tudi tridelne; redkokdaj v 

teleskopski izvedbi (‘telematch’).



Štek

• izraz izvira iz germanizma ‘vštekati’ – stakniti oz. 

‘štekati’ – stikati,

• gre za zelo dolgo polagalko, ki je sestavljena praviloma 

iz treh ločenih delov, ki jih ribič pred metom ali 

polaganjem stika v odgovarjajočem zaporedju, po 

zategu ribe pa razdvaja v obratnem vrstnem redu,

• razstaknjene dele ribič odlaga na posebni stojali, ki ju 

ima ob boku oz. za sabo,

• ribo utruja samo z vršnim delom šteka, ki je na pogled 

običajna polagalka vendar z elastiko v notranjosti,

• skupna dolžina vrvice in predvrvice je precej krajša od 

vršnega dela šteka (ker med utrujanjem ribe dolžino 

dopolnjuje elastika).



Vloga plovca:

• omogoča, da zadržimo vabo na izbrani 

globini,

• omogoča vodenje vabe oz. iskanje ribe,

• pokaže prijem ribe,

• omogoča ribolov na daljši vodni progi 

(10 do 15 m).



Priprava na ribolov s plovcem:

Ta ribolov je mirujoč (statičen) in je v uporabi za lov rib, ki jih je 

treba zapeti s hitro reakcijo. Priprava in ribolov:

• nakrmimo predel vode, kjer nameravamo loviti,

• navežemo trnek na predvrvico,

• uravnotežimo (zbalansiramo) plovec in obtežitev tako, da je nad 

gladino le antena plovca ali samo še malenkost njegovega 

telesa,

• na enega od načinov, ki ga priporoči mentor, izmerimo globino 

vode,

• nastavimo plovec na približno enako razdaljo od trnka kot je 

izmerjena globina,

• nataknemo vabo na trnek in začnemo loviti,

• občasno krmimo s hrano, s katero smo krmili na začetku,

• vaba, na katero lovimo, in hrana za privabljanje rib praviloma 

nista enaki.



Priprava na ribolov brez plovca:

Ta ribolov je dinamičen – na istem mestu lovimo zelo 

kratek čas; po nekaj metih se prestavimo na drugo lokacijo 

(‘ribiški treking’; ‘ribiški zalaz’). Prijem ribe zaznamo s 

potegom vrvice na prstu roke s katero držimo ribiško 

vrvico. Postopek priprave in ribolov:

• v predelih revirja, v katerem nameravamo loviti, krmimo (s 

češnjami, grozdjem …) dan ali dva pred ribolovom,

• na predvrvico navežemo večji trnek,

• vrvica ni obtežena (morda le z drobno šibro),

• lovimo z enako vabo kot smo krmili,

• med ribolovom občasno frcnemo v vodo plod, ki je enak 

kot vaba.



TALNI RIBOLOV:

Ta ribolov je povsem mirujoč in najpogosteje v 

sedečem položaju. Opis opreme in ribolova:

• palica: bolonez s tršo akcijo ali z zelo občutljivo 

konico ali pa tekmovalka,

• vrvica in predvrvica: debelejši oz. z večjo nosilnostjo 

kot pri beličarjenju,

• utež: zelo težka, vzdolžno preluknjana,

• načina: 
- s palico v roki (prijem začutimo po zdrsu vrvice med prsti),

- z naslonom palice (prijem opazimo po nihanju vrha palice).



VIJAČENJE:

Ta ribolov je dinamičen – z istega mesta vržemo vabo 

le nekajkrat, nato se prestavimo na drugo lokacijo 

(‘ribiški treking’; ‘ribiški zalaz’). Prijem ribe zaznamo z 

zaustavitvijo vabe; pogostokrat zelo sunkovito. Opis 

opreme:

• palica: kratki bolonez s srednje trdo akcijo (za manjše 

ribe) ali tršo akcijo (za večje ribe – som, ščuka, 

sulec),

• vrvica: zelo odvisna od ciljne skupine rib,

• predvrvica: samo za ščukarjenje – v tem primeru 

kovinska pletenica ali vrvica iz kevlarja,

• utež: samo v primerih zelo globokih tolmunov.



RIBOLOV NA VLEK:

Ta ribolov je kombinacija beličarjenja, vijačenja 

in talnega ribolova. To tehniko uporabljamo na 

jezerih in akumulacijah. Oprema in ribolov:

• palica: praviloma enaka kakor za vijačenje,

• vaba: precej obtežena,

• vabo ribič vleče s počasnim veslanjem nad 

območji, kjer domneva, da se riba zadržuje ali 

pleni.



MUHARJENJE:

Ta ribolov je dinamičen pa tudi statičen – odvisno od velikosti 

in globine reke, kjer lovimo. Tehnika v ničemer ni podobna 

doslej opisanim. Posebnost: palica in vrvica morata biti 

težnostno usklajeni. Oprema:

• palica: muharica,

• vrvica: pletena in oplaščena s plastiko,

• predvrvica: skoraj za vse primere konična (izdelana 

tovarniško) ali ročno vozlana iz različno debelih delov,

• kolesce: vedno s tangentnim navijanjem vrvice; pritrjeno na 

koncu palice,

• vaba: umetna muha, ki imitira žuželko, katero od njenih 

razvojnih faz ali vodno žival (ribico, rakca, žabico). 



Načini muharjenja:

• s suho muho,

• s potopko,

• s potezanko.



Druge oblike ribolova:

• v sladkovodnem ribištvu še ribolov 

pod ledom in lov postrvi na naravne 

vabe,

• na morju: ribolov z obale in ribolov iz 

čolna.



VPRAŠANJA

KANDIDATOV



TEKMOVANJA V RIBIŠTVU

Mednarodna konfederacija za športni 

ribolov (CIPS) združuje štiri federacije:

Mednarodno kastinško federacijo (FICS), 

Mednarodno federacijo za športni ribolov v 

sladkih vodah (FIPS-ed), Mednarodno 

federacijo za muharski športni ribolov 

(FIPS-Mouche) in Mednarodno federacijo 

za športni ribolov na morju (FIPS-Mare).



V slovenskem ribištvu poznamo tri športne panoge:

– kasting (⇒FICS),

– sladkovodni športni ribolov (⇒FIPS-ed in FIPS-Mouche),

– športni ribolov na morju (⇒FIPS-Mare).

Športna panoga 

v pristojnosti RZS:

– »ribištvo – kasting«,

– »ribištvo – sladkovodni                   

športni ribolov«.

Športna panoga 

v pristojnosti 

ZŠRMS:

– »ribištvo – športni ribolov 

na morju«.



Kasting:

- atletska tekmovanja z uporabo ribiškega pribora,

- oprema: vijačniška in muharska,

- meti: v tarčo s koncentričnimi krogi, v posamične 

tarče na čas in v daljavo,

- število posamičnih disciplin: devet,

- število mnogobojev: trije (troboj, peteroboj in 

sedmeroboj),

- DP v Sloveniji: v sedmih disciplinah in v 

peteroboju ali sedmeroboju (odvisno od 

kategorije tekmovalcev).



Sladkovodni športni ribolov:

- število disciplin po FIPS-ed: sedem + LRPI,

- število disciplin po FIPS-Mouche: ena,

- DP v Sloveniji v naslednjih disciplinah: LRP, LRPI, 

LKO in LRM,

- oprema na tekmah za DP v Sloveniji: beličarska s 

plovcem, za talni ribolov ali muharska,

- lov rib pod ledom je od leta 2006 protizakonit, že 

prej pa je bil v nasprotju z zakonom lov postrvi na 

naravne vabe; 

- prav tako RZS ne organizira DP v vijačenju in DP v 

lovu postrvnikov.



Omejitve pri izvedbah DP v 

sladkovodnem športnem ribolovu:

- tekme smejo biti samo na tekmovalnih 

trasah, ki so opredeljene v RGN,

- najmanj 14 dni pred prvo tekmo za DP 

mora biti letni koledar tekem dostavljen 

na ribiško inšpekcijo.



Odstopanja od določil zakonodaje:

Ne glede na določilo ZON (Ur. l. RS št. 

96/2004 – 17. člen) je na tekmah v LRP 

ali LRPI, ki veljajo za DP, dovoljeno loviti 

z razvojnimi oblikami žuželk (kostni črvi, 

‘ver-de-vaz’, ličinke trzač itd.), kar je sicer 

protizakonito zaradi nevarnosti vnosa 

tujerodnih vrst.



VPRAŠANJA

KANDIDATOV



OPIS NALOG INŠTRUKTORJA IN 

MENTORJEV:
• Ribiški inštruktor (inštruktor) poda kandidatom za ribiški izpit 

teorijo na podlagi enotnega izobraževalnega programa RZS, 
Priročnika za usposabljanje ribiških pripravnikov, prosojnic za 
podporo predavanj snovi iz Priročnika ter zgoščenke Ribe v 
slovenskih vodah.

• Mentor ribiškega pripravnika je član RD z opravljenim ribiškim 
izpitom, ki mu RD zaupa uvajanje novinca v primernega 
člana. Individualno spremlja ribiškega pripravnika po 
ribolovnih revirjih ‘domačega’ ribiškega okoliša, ga praktično 
usmerja v ekološko naravnanega člana, mu pomaga pri 
nakupu opreme, ki ustreza za ribolov v njihovih revirjih, in ga
praktično usposablja v ribolovu.

• Mentor mladoletnega članstva skrbi za celo skupino 
mladoletnega članstva RD, organizira zanje interna 
izobraževanja, opravlja preverjanje znanja mladoletnih članov, 
jih po skupinah uči praktičnih prijemov ribolova, organizira 
izlete, jih vodi na ribiška tekmovanja itd. Je član UO RD.



Prekrivanje vlog ‘inštruktor’ –

‘mentor pripravnika’:

• inštruktor sme biti mentor ribiškemu 
pripravniku, 

• mentor ne sme predavati teorije, ker ni 
seznanjen z enotnim izobraževalnim programom 
RZS za ribiške pripravnike,

• kadar je inštruktor tudi mentor ribiškemu 
pripravniku ne sme sodelovati v izpitni 
komisiji RZS na izpitnem roku, v katerem je 
prijavljen na izpit tudi ‘njegov varovanec’,

• praviloma niti inštruktor niti mentor pripravnika 
nista člana UO RD.



HVALA ZA SODELOVANJE!


