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PRAVILA TEKMOVANJA V LOVU RIB  V MREŽO  
 
 
Organizator tekmovanja je Območna Organizacija SKEI Celje.  
 
Tekmovanje poteka v skladu z ribiškimi pravili, lovljenje v mrežo v času 3 ur. 
 
Tekmovanje poteka za ekipnega prvaka in najboljšega posameznika SKEI Slovenije. 
Ekipa šteje 4 člane in dve zamenjavi ter poljubno število spremljevalcev, vsaka ReO oz. 
OO SKEI lahko nastopi z eno ekipo. 
 
Tekmovalna mesta bodo ob mirni vodi s približno enako globino vode ob vsej trasi. 
Žrebanje se izvede pred tekmovanjem po vrstnem redu prispelih prijav, ko so štartna 
mesta že oštevilčena, določeni sektorji in na tekmovalni progi že štartni sodniki. Če 
prijavljeni tekmovalec iz kakršnihkoli razlogov ne pride na tekmovanje, ga lahko 
zamenja drug tekmovalec. Spremembo mora javiti vodja ekipe, vodstvu tekmovanja. 
Vsaka menjava štartnih mest se kaznuje z diskvalifikacijo. Odhod na tekmovalna mesta 
je skupen. 
 
Tekmovanje traja neprekinjeno 3 ure. 
 
Točkovanje je naslednje: Vsakemu tekmovalcu se stehtajo vse ulovljene ribe. Gram je 
točka. Ekipni vrstni red dobimo glede na uvrstitev tekmovalca v sektorju. Doseženo 
mesto je negativna točka. Ekipa, ki ima manj negativnih točk je dosegla boljši rezultat. 
Če imata dve ekipi enako število točk, je boljša ekipa, ki ima ulovljeno večjo ribo. 
 
Kadar je ekipa nepopolna, tekmuje pod istimi pogoji kot popolna ekipa. Za manjkajočega 
tekmovalca se šteje zadnje mesto v sektorju. En tekmovalec se šteje le kot posameznik. 
 
Na tekmovalni progi je 24 ur pred tekmovanjem prepovedano loviti ali trenirati. 
 
Tekmovalec lahko ima pri sebi več palic, vendar lahko lovi samo z eno. Plovec ni 
obvezen. 
 
Vsaka tuja pomoč tekmovalcu je prepovedana. To ne velja za invalida brez noge ali roke, 
ki mora to pred tekmovanjem prijaviti. Med tekmovanjem je prepovedano tekmovalcem 
prinašati pribor, hrano, vabe oziroma vse, kar je v zvezi z ribolovom. 
 
Prepovedano je stati ob tekmovalcih oziroma stopati v vodo ali jo kaliti. Tekmovalec med 
tekmovanjem ne sme motiti drugega tekmovalca. 



Ko pride tekmovalec na svoje mesto, si lahko pripravi ribiški pribor in izmeri globino 
vode. Zvočni signal pomeni začetek tekmovanja. Hranjenje pred signalom je prekršek, ki 
se kaznuje z diskvalifikacijo. Drugi signal pomeni konec tekmovanja. 
 
Če je ob signalu zapeta riba nad vodno gladino, se šteje v rezultat. Ulov po zadnjem 
signalu se ne prizna. 
 
Za krmljenje rib je dovoljena vsa hrana, razen tekoče krvi. Dovoljene so vse vabe razen 
blestivke, umetne muhe, žive ali mrtve ribe ali koščka ribe. Kostni črv je dovoljen.  
 
Ujete ribe je med tekmovanjem treba hraniti v mreži. 
 
Po končanem tekmovanju tekmovalec skupaj z sodnikom in vodjem tekmovanja stehtajo 
ulovljene ribe. Ribe se potem vrnejo v vodo. 
 
Morebitne pritožbe je potrebno vložiti najkasneje pol ure po končanem tekmovanju. 
Pritožbo lahko vloži tekmovalec ali vodja ekipe. Kavcija znaša 30€ in se vrne v primeru 
utemeljene pritožbe. V nasprotnem primeru se kavcija nakaže na TTR komisije za 
kulturo, šport in rekreacijo. Pritožbeno komisijo sestavljajo: Vodja tekmovanja, 
predsednik komisije za kulturo, šport in rekreacijo in vodja ekipe, katera je vložila 
pritožbo. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. 
 
Na tekmovanju ni dovoljeno loviti ščuke. 
 
Tekmuje se na lastno odgovornost. 
 
Prve tri ekipe prejmejo pokale, vse ostale pa priznanja. Pokale prejmejo tudi 
posamezniki.  
 
 
Dober prijem!                                 
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