
 

R A Z P I S  
SPOMLADANSKE LIGE 2019 v lovu rib s plovcem (LRP) 

za vse registrirane tekmovalce s potrdilom ali tekmovalno izkaznico 
svoje matične ribiške družine. 

Tekme bodo potekale na Šmartinskem jezeru na tekmovalni trasi LRP na Brezovi. Tekmuje se v 
posamični konkurenci, v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu RZS, 
Pravili o tekmovanjih v lovu rib s plovcem (LRP) RZS in prilagojenimi Pravili - navodili organizatorja RD 
Celje.  

Tekme bodo potekale po koledarju in časovnici tekem v nadaljevanju. 

 Datum dan Voda – tekm. trasa 
1. 24.03. nedelja Šmartinsko jezero – tekm. trasa LRP Brezova 
2. 31.03. nedelja Šmartinsko jezero – tekm. trasa LRP Brezova 
3. 07.04. nedelja Šmartinsko jezero – tekm. trasa LRP Brezova 

 

Na tekmovanje in tekme v nizu se lahko prijavijo samo registrirani tekmovalci. Startnina znaša 12,00 
€/tekmo in se plača pred začetkom tekme na zboru tekmovalcev. 
 

Tekmovalec z najmanj osvojenimi negativnimi točkami v nizu tekem bo postal  

prvak SPOMLADANSKE LIGE 2019 v lovu rib s plovcem (LRP) 

Na vsaki tekmi prejmejo medalje prvi trije po sektorju na koncu lige pa trije skupni zmagovalci prejmejo 
pokale.  

ČASOVNICA TEKME:  

07.30 do 08:00 zbor tekmovalcev pri ribiškem domu RD Celje, prijava in vpis 

08:00 - žrebanje vrstnega reda žrebanja in žrebanje tekm. mest 

08:15 - pozdravni govor organizatorja tekmovanja in odhod na tekmovalno traso  

8:30               -  1. signal, vstop na tekm. mesto in priprava na tekmo, 120 min. 

9:50 do 10.00 - 2. signal – krmljenje, 10 min pred začetkom tekme 

10:00              - 3. signal – ZAČETEK TEKME 
13:55              - 4. signal – zadnjih 5 min. tekme 

14.00              - 5. signal – KONEC TEKME 
14:30 - razglasitev rezultatov tekme in po zadnji 3. tekmi v ciklu tekmovanja pogostitev  

            tekmovalcev in podelitev medalj ter pokalov za osvojeno končno uvrstitev od 1. do     

            3. mesta. Pogostitev bo v prostorih ribiškega doma na Brezovi. 

Prijave sprejemamo na GSM 041 570 175 – Srečko Lah. 

Na tekmah v organizaciji RD Celje tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 

Predsednik TK RD Celje      gl. sodnik tekmovanja  Predsednik RD Celje  
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