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VABILO NA RIBIŠKEGA CARJA 2017
Ribiška družina Celje vabi vse svoje člane, da se udeležijo tradicionalne prireditve RIBIŠKI CAR 2017.

Prireditev bo v SOBOTO, 3. JUNIJA 2017 na Šmartinskem jezeru – polotok Brezova.
Prireditev bo potekala po naslednjem programu:
- zbor, vpis in žrebanje bo ob 7.00 uri
- ribolov med 8.00 ter 12.00 uro
- izračun rezultatov in malica od 12.00 - 13.00 ure
- ob 13.00 družbeno srečanje in kronanje carja, podelitev priznanj
Tekmovanja, ki je brezplačno, se lahko udeleži vsak član RD Celje. Lovi se na eno palico in eno vabo.
UO RD CELJE

BESEDA PREDSEDNIKA RD CELJE
Spoštovani člani in članice naše ribiške družine, vse vas lepo pozdravljam v pričakovanju
snidenja na našem osrednjem prazniku – CAR 2017. Zato vas vse prav prijazno vabim na to
srečanje. Letos smo organizirali tekmovanje in druženje teden prej kot ostala leta in upamo, da
nam bo vreme naklonjeno.
Čeprav se v zadnjem času soočamo s problematiko kormoranov, zaračunavanju visokih
odškodnin za posebno rabo vode na Šmartinskem jezeru poleg koncesijskih dajatev in še bi
lahko našteval, družina nadaljuje aktivnosti pri izvajanju plana, ki smo si ga zadali na letošnjem
zboru.
Končali smo z urejanjem brežine na Brezovi in s tem omogočili ribičem boljši dostop do vode, predvsem pa pripravili stezo
za razna tekmovanja v lovu rib s plovcem. Pripravljeni so projekti za prenovo našega doma, vendar se vse skupaj zatika pri
pridobivanju soglasij.
Aktivno se pojavljamo v medijih in seznanjamo širši krog prebivalstva z našimi aktivnostmi in problematiko. Vse več je tudi
objav na naši spletni strani, kjer beležimo precejšnjo odzivnost s prikazi trofejnih ulovov, zato vas pozivam, da posredujete
čimveč gradiv s kapitalnimi ulovi na naslov – Grega Zidanšek: e-mail: stricgregor@gmail.com, urejenosti trase LKO, kjer pa
je od meseca maja tudi možnost rezervacije mest, katerih se že poslužujejo predvsem tujci. Prav zaradi tega smo na spletni
strani objavili režime lova rib v tujih jezikih.
Moram povedati, da je zaživelo delo z mladimi, saj se redno ob določenih terminih pojavi od 5 do 10 otrok na šoli ribolova,
kar je posledica povezovanja z osnovnimi šolami.
Še bi lahko našteval aktivnosti, vendar bo za to čas ob koncu leta, ko boste ocenili na zboru naše delo, zato naj vas na koncu
še enkrat povabim na druženje, ki bo po kronanju Carja 2017 in pokušino dobrot našega kuharja
kjer pa se bomo še ob prosti besedi pogovorili o raznih aktualnostih.

Vsem želim dober prijem in prijetno druženje.

Vse člane prosimo,
da prispevajo dobitke
za srečelov na
prireditvi Ribiški car.
Dobitke lahko
prinesete v pisarno
RD Celje do četrtka,
1.junija 2017

VABILO - 5. MEMORIAL FRANCA VITANCA
Ribiška družina Celje vabi na 5. memorial Franca Vitanca, ki bo v soboto, 27. maja 2017 s
pričetkom ob 7.00 uri na Šmartinskem jezeru – polotok BREZOVA.
Leto je naokoli in ker želimo ohraniti ime dolgoletnega predsednika in častnega predsednika
Franca Vitanca v živem spominu, prirejamo tekmovanje v lovu rib s plovcem v njegovo čast.
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v sladkovodnem športnem
ribolovu in pravili o tekmovanjih o lovu rib s plovcem. Tekmuje se posamezno.
URNIK TEKMOVANJA
-

Prijava, zajtrk od 07:00 do 08:00 ure
Žrebanje štartnih mest od 08:00 do 08:15 ure
Odhod na tekmovalno traso in priprava na ribolov od 08:15 do 09:30 ure
Ribolov od 09:30 do 13:30 ure
Tehtanje ulova od 13:30 do 14:00 ure
Kosilo od 14:30 do 15:00 ure
Razglasitev rezultatov s poudarkom spomina na Franca Vitanca od 15:00 ure dalje

OPRAVLJANJE DELOVNIH UR V LETU 2017
Vsem članom sporočamo, da lahko neopravljene delovne ure za leto 2017 opravijo vsako soboto
na gojitvenih ribnikih Goričica s predhodnim klicem gospodarja (Dominik Zlodej 031-311-709)
ali na Šmartinskem jezeru z predhodnim klicem predsednika komisije za varstvo voda in okolja
(Mitja Trnovšek 051 650 124).

