Štev.: PJ/JO-175-3.15/16
Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport
invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je
Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji 15. seji dne
02.3.2016 sprejela
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v lovu rib s plovcem (na
sladkih vodah)

1. SPLOŠNI DEL
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnega
prvenstva za invalide v lovu rib s plovcem.
2. člen
Državno prvenstvo v lovu rib s plovcem se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za
izvedbo tekmovanj v ZŠIS-POK, koledarjem tekmovanj, po določilih Ribiške zveze
Slovenije objavljenih v Pravilniku o tekmovanjih v lovu rib s plovcem (z dne 8.12.2009)
in Pravilih o tekmovanju v lovu rib s plovcem (izdaja 29.01.2010) ter določilih tega
pravilnika. Upoštevajo se tudi vsa določila mednarodnega pravilnika F.I.P.S.ed z dne
30.11.2013. Razlaga tega pravilnika je v francoskem jeziku.
3. člen
Državno prvenstvo v lovu rib s plovcem se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju
ZŠIS-POK. Državno prvenstvo se izvede tretjo soboto v maju od vključno leta 2017
naprej.

2. TEKMOVANJE
4. člen
Tekmovanje je posamično in ločeno po spolu. Tekmovalci v kategoriji sede (na
invalidskih vozičkih) tekmujejo v treh sektorjih. Ločeno v treh sektorjih tekmujejo
tekmovalci invalidi v moški kategoriji stoje in ločeno v enem sektorju tekmovalke
invalidke stoje.
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5. člen
Na tekmovanju lahko sodelujejo le tekmovalci, ki so si na področnih-regijskih
tekmovanjih Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS-a) ali Zveze paraplegikov
Slovenije (ZPS) priborili pravico do sodelovanja, ter najboljši iz ostalih invalidskih
organizacij.
V moški konkurenci se na državno prvenstvo kvalificira po 28 posameznikov iz
predtekmovanj, ki jih izvedejo v Zvezi delovnih invalidov Slovenije in 30 posameznikov s
strani Zveze paraplegikov Slovenije ter po trije najboljši iz ostalih invalidskih organizacij.
V ženski konkurenci se na državno prvenstvo uvrsti 10 posameznic iz Zveze delovnih
invalidov Slovenije in po dve najboljši iz ostalih invalidskih organizacij.
6. člen
Najboljšim trem v vsakem sektorju (A,B,C) se podelijo medalje. Najboljšim
trem v vsaki kategoriji se podelijo tudi pokali.
7. člen
Izvajalec (organizator) je lahko samo tista ribiška družina, ki ima v svojih
aktih opredeljeno tekmovalno traso. Trasa mora biti prilagojen in dostopna
tekmovalcev, ki lovijo na invalidskih vozičkih oz. v kategoriji sede.
8. člen
Žreb se izvede za vsako kategorijo posebej in sicer na sistem žreba – državno
prvenstvo posameznikov RZS.
Težji invalidi imajo na tekmovanju lahko pomočnika, ki ga morajo predhodno najaviti.
10. člen
Tehnični pravilnik za lov rib s plovcem stopi v veljavo 27.3.2016.
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik št. PJ/JO-345-3.27/13.

Predsednik KTŠ:
Jože Okoren l.r.
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