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Zagorje, 4.7.2019 
 

V A B I L O     
 

V skladu s programom dela SKEI Slovenije in Komisije za kulturo, šport in rekreacijo, 
vas vabimo na:  

  
12. državno prvenstvo SKEI Slovenije - Memorial Franca Trbuca – v lovu rib s 
plovcem, ki bo v soboto, 31.8.2019 na ribniku RD Zagorje, naslov: Naselje 
Srečka Kosovela 2b, 1410 Zagorje s pričetkom ob 7 uri. 
 
 
POTEK TEKMOVANJA:     
 

 7.15  zbor tekmovalcev ob ribniku (table SKEI)   

 7.15 do   7.45  žrebanje lovnih mest  

 7.45 do   8.15  odhod na lovna mesta   

 8.15 do   9.00  priprava na tekmovanje     

 9.00 do 13.00  tekmovanje     

 14.00 do 15.00  kosilo  

 15.00 do 16.30  razglasitev rezultatov     
 
Športna komisija SKEI Slovenije je zaradi novih predpisov na področju tekmovalnega  
ribolova  sprejela sklep, da se spremenijo ribolovna pravila na našem tekmovanju, katerega 
se udeležujejo registrirani, kakor tudi neregistrirani ribiči, oziroma naši člani. 
 
Tekmovanje traja 4 ure. Lovi se po pravilih, ki se jih uporablja na tekmah za ribiškega Carja. 
Vsak tekmovalec se sam odloči katero ribo bo dal na tehtanje, saj za posamezni in ekipni 
rezultat šteje najtežja ulovljena riba. 
 
Sodelujoče na letošnjem državnem prvenstvu, da ne nosijo s seboj mrež čuvaric, saj se jih 
ne sme uporabljati. Na tekmovalni trasi bo zadostno število sodnikov, ki bodo ulovljene in 
stehtane ribe nepoškodovane vrnili v vodo. 
 
Menimo, da na tekmovanju ne bo prihajalo do zapletov, ker so takšna tekmovanja razširjena 
po vsej Sloveniji in vsi ki se udeležujejo ribiških tekmovanj poznajo pravila. Naš namen je, da 
omogočimo udeležbo tudi rekreativnim ribičem in ne samo registriranim tekmovalcem. V 
kolikor bo tekmovanje potekalo brez problemov bomo pristopili k spremembi Pravilnika 
športnih iger SKEI – Slovenije. 

 
Pravico do tekmovanja imajo vse regijske organizacije SKEI z eno 4 (štiri) člansko 
ekipo.  
 
Pravico nastopa imajo le člani SKEI Slovenije. Kotizacija je 23 € za tekmovalce, za 
spremljevalce pa  16€ po osebi. Poleg kosila je v ceno vključen tudi zajtrk.     
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Kotizacijo je potrebno nakazati na: SKEI, Regijska organizacija Zasavje, Ulica 1. 
junija 19, 1420 Trbovlje TRR: SI56 61000 0001 277837. 
  
Prijave tekmovalcev je potrebno poslati na priloženem obrazcu najpozneje do 
petka, 23.8.2019 na naslov: SKEI ReO Zasavje, Ulica 1. Junija 19, 1420 Trbovlje ali 
elektronski naslov ljcvar@gmail.com. 
 
Informacije pri predsedniku ReO Zasavje - Miha Gošte, tel: 040/205-224 in 
predsedniku komisije za šport  SKEI Slovenije - Ivo Beondič, tel: 031/630-050. 
 
Lep pozdrav in dober prijem!   
  
  

Predsednica SKEI Slovenije:                                                                                                         
Lidija JERKIČ, univ. dipl. prav., l.r 
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