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VABILO NA ČETRTO TEKMO VETERANOV V SEZONI 2021 

Četrto tekmovanje v veteranski muharski ligi v letu 2021 bo potekalo na SAVIN.JI s katero upravlja 
RD CELJE. Tekmovanje bo v soboto, 25. septembra 2021 
. Vodja tekmovanja Matej DEBELJAK (tel. 041 763 253). 
Tekmovanje bo potekalo po naslednjem umiku: 

Do 8,30 zbor tekmovalcev kavarna in pizzerija Špica (Kajak kanu klub Nivo Celje) 
9,00 prvi del tekmovanja (90minut) 
10,30 odmor (30 minut) 

11,00 drugi del tekmovanja (90 minut) 
Sledi kosilo ter razglasitev rezultatov pri Ribiškem domu na Brezovi (Šmarti.nsko jezero). 

Podrobnejše informacije lahko dobite glavni sodnik Matej DEBELJAK ( 041 763 253), ali Drago 
ORNIK (051 351 452) 

Uradni trening (s tel,,movalno izkaznico)je v torek 21. septembra, od 8.00 do 12.00 na tekmovalni 
trasi. Tekmovalci se treninga lahko udeležijo z veljavno telanovalno izkaznico LRM. 

Za osvežitev spomina pa še tekmovalna pravila: 
Te/ona poteka po navodilih NIJZ 
Tekmujejo lahko samo registrirani tekmovalci in tekmujejo na lastno odgovornost 
Tekmovanje potekala v dveh etapah po 90 minut. 
V rezultat se šteje riba z najmanjšo mero 20 cm, tudi vse ciprinidne ribe ki niso v lovopustu 
Vsak tekmovalec lahko vpiše na etapo pet merskih rib, od kate,ih se štejejo v rezultat 3 največ 

točkovane (od vsake etape) 
Ribo vpiše na tekmovalni list najbližji sodnik 

Ribe se štejejo po sistemu: šarenka 1 cm - 1 točka, potočna postrv 1 cm - 1,2 toc"ke, lipan 1 cm -
1.2 točke 

Rezultati posameznega tekmovanja, se dobijo po sistemu največ osvojenih točk 
Končni rezultati v ligi se dobijo po sistemu negativnih točk (npr. 1. mesto 1 negativna točka, 2 

mesto 2 negativni točki, itd) 
Zmagovalec j e  tisti, ki ima najmanj negativnih točk 
Lovi se z muharico in muho na brezzalushziku ter brez dodatne obtežitve predvrvice 
Prvi trije uvrščeni prejmejo pokale, 

Za MTK, vodja veteranske lige 
Bižal Danilo 


