Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije

SKEI Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Poslovnega s
Gorenje
Komisija za kulturo, šport
In rekreacijo

Ljubljana, 18. 7. 2016
VABILO
Na osnovi programa dela SKEI Slovenije in Komisije za kulturo, šport in rekreacijo, vas vabimo
na

9. Državno prvenstvo SKEI- Memorial FRANCA TRBUCA –
v lovu rib s plovcem,
ki bo v soboto, 3. 9. 2016, na ribnikih Ribiške družine Gradišče s pričetkom ob
7.30 uri
POTEK TEKMOVANJA:
- 7.30
- 7.30 do 8.00
- 8.00 do 8.30
- 8.30 do 9.30
- 9.30 do 12.30
- 12.30 do 13.00
- 14.00 do 15.00
- 15.00 do 16.30

zbor tekmovalcev ob ribniku (table SKEI)
žrebanje lovnih mest
odhod na lovna mesta
priprava na tekmovanje
tekmovanje
tehtanje
kosilo
razglasitev rezultatov

Pravico do tekmovanja imajo vse regijske organizacije SKEI z eno 4 (štiri) člansko ekipo.
Pravico nastopa imajo le člani SKEI Slovenije.
Kratek opis, kako prispeti do ribnika:
Na avtocesti Maribor- Murska Sobota obvezno zavijemo iz avtoceste na odcepu Vučja vas,
ter se zapeljemo do Radenec, kjer v prvem krožnem prometu zavijemo na drugem izvozu (oz.
naravnost). Nato v naslednjem krožnem prometu zavijemo v prvem izvozu (desno v smeri
Murska Sobota, stara cesta Maribor Murska Sobota) ter se zapeljemo prek reke Mure skozi
naselje Petanjci - Tišina - Tropovci. Naslednja vas je Gradišče, kjer na glavni cesti zavijete
desno od tam naprej pa vas bodo do ribnika vodili kažipoti SKEI.
Kotizacija je 22 € za tekmovalce, za spremljevalce 15 € po osebi. Poleg kosila je v ceno
vključen tudi zajtrk.
Kotizacijo je potrebno nakazati na SKEI, Regijska organizacija za Pomurje
TRR: SI56 6100 0000 1867 985
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Prijave tekmovalcev poslati na priloženem obrazcu do petka, 22. 08. 2016, na naslov:
SKEI, Regijska organizacija za Pomurje
Arhitekta Novaka 17, p.p. 326,
9000 Murska Sobota
na e-naslov: robi.sersen@siol.net
Za dodatne informacije se lahko obrnete na sekretarja Robi Seršen GSM 031 818 106
Lep pozdrav in dober prijem!

Predsednica SKEI Slovenija
Lidija JERKIČ, univ. dipl.prav., l.r.

Priloga:


Obrazec prijava za tekmovanje

Reo SKEI ________________________

PRIJAVA TEKMOVALCEV
I.
Zap.
št.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Ime in priimek
tekmovalcev - tekmovalk

Štev. sindikalne
izkaznice

Vodja ekipe

V koloni tekmovalcev zapišite pod zaporedno številko 01. vodjo ekipe.

OPOMBA:
Tekmovalce posamezne panoge prijavite poimensko na obrazec, ki ga predhodno
fotokopirate. Kopijo prijavnega obrazca lahko pred tekmo uporabite pri sodniku za prijavo
sestavljene ekipe. Podatki na prijavnici so skupaj z osebnim dokumentom tudi osnova za
identifikacijo tekmovalcev.

V/Na ___________________, dne ___ avgusta 2016

Sekretar ReO SKEI
_____________________

