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Zadeva: NAVODILA ZA LOV RIB S PLOVCEM (izpis iz Pravilnika športnih iger
SKEI Slovenije z dne 18.9.2012)
Organizator tekmovanja je ReO, ki jo določi komisija za šport in rekreacijo. Tekmovanje
poteka ekipno in posamično. Število spremljevalcev je neomejeno. Na tekmovalni progi/trasi
je 24 ur pred tekmo prepovedano loviti ali trenirati. Gledalci oz. tisti, ki ne tekmujejo med
tekmovanjem ne smejo biti ob tekmovalcih, stopati v vodo ali jo kaliti. Ribe se lahko krmi z
vso hrano razen s tekočo krvjo. Dovoljene so vse vabe, razen blestivke, umetne ribe, žive ali
mrtve ribe, koščkov rib. Dovoljen je kostni črv. Vse ulovljene ribe se med tekmovanjem hrani
v mreži. Po koncu tekmovanja se ribe vrne v vodo.
Tekmovanje poteka:
- po ribiških pravilih komisije RZS neprekinjeno 3 ure,
- za ekipnega prvaka in najboljšega posameznika,
- ReO ima le eno ekipo, ki šteje 4 člane in dve zamenjavi,
- če je ekipa nepopolna (3 ali 2 člana), tekmuje pod istimi pogoji kot popolna ekipa,
- tekmovalna mesta so predhodno označena, so ob mirni vodi s približno enako globino,
- določeni so sektorji,
- na tekmovalni trasi je prisoten štartni sodnik,
- žrebanje se izvede pred tekmovanjem glede na vrstni red prispelih prijav,
- zamenjavo tekmovalca sporoči vodja ekipe vodstvu tekmovanja,
- menjava štartnih mest pomeni diskvalifikacijo ekipe/tekmovalca,
- tekmovalci odidejo na štartna mesta skupaj,
- tekmuje se z eno palico, pri sebi pa ima tekmovalec lahko več palic, plovec je obvezen,
- pomoč tekmovalcu je prepovedana, razen invalidu (brez noge ali roke), ki to pred
tekmovanjem prijavi,
- tekmovalcu se ne sme prinašati pribor, hrano, vabe oz. vse v zvezi z ribolovom,
- tekmovalci se medsebojno ne smejo motiti,
- tekmovanje se začne z zvočnim signalom,
- konec tekmovanja predstavlja drugi signal,
- po koncu tekmovanja sodnik, tekmovalec in vodja tekmovanja stehtajo ulovljene ribe.
Točkovanje:
- stehtajo se ulovljene ribe,
- zapeta riba, ki je ob signalu za konec tekmovanja nad vodno gladino, šteje za rezultat,
- ulov po končnem signalu se ne prizna,
- 1 gram je 1 točka,
- ekipni vrstni red se dobi glede na uvrstitev tekmovalca v sektorju,
- če je ekipa nepopolna, se šteje za manjkajočega tekmovalca zadnje mesto v sektorju,
- doseženo mesto je negativna točka,
- manj negativnih točk pomeni boljši rezultat,
- če imata dve ekipi enako število točk, je boljša ekipa z večjo težo ulovljenih rib.
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