
 
 

 
 

Štev.: 346/PJ-DL 
Ljubljana, 03.05.2018  

Razpis s prilogami je objavljen tudi na http:// www.zsis.si 
 

R  A  Z  P  I  S 
  DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV SLOVENIJE 

 V LOVU RIB S PLOVCEM ZA LETO 2018 
 

1. 
Državno prvenstvo invalidov bo na 
 

Tekmovalni trasi Orehovo, Sevnica, 
 

v soboto, 26. maja 2018. 
 

2. 
7.00 – 7.15  -  Zbor tekmovalcev – spodnja jedilnica Lisca (Prešernova 4, SI-8290 Sevnica)     
7.30           -  Žrebanje 
7.50           -  Otvoritev tekmovanja 
8.00           -  odhod na tekmovalno traso 
9.50           -  krmljenje 
10.00         -  začetek teme 
13.00         - konec tekmovanja in tehtanje 
14.00         - kosilo in razglasitev rezultatov pri spodnja jedilnica Lisca (Prešernova 4, SI-
8290 Sevnica) 

 
3. 

Organizator DP je ZŠIS-POK, izvajalec tekmovanja pa bo DI Sevnica in RD Sevnica. 
 

4. 
Na letošnjem državnem prvenstvu bodo lahko nastopili le pravočasno in  pravilno prijavljeni 
tekmovalci: 

 28 članov ZDIS, ki so si pravico do nastopa izborili  na področnih tekmovanjih Zveze 
delovnih invalidov Slovenije (priloga razpisa) 

 30 članov ZPS , ki so si pravico udeležbe izborili na ustreznih tekmovanjih Zveze 
paraplegikov Slovenije, 

 po 3 člani iz vsake od nacionalnih invalidskih organizacij v Sloveniji, ki jih te določijo 
po svojih merilih 

 10 posameznic iz Zveze delovnih invalidov Slovenije in po dve najboljši posameznici iz 
ostalih invalidskih organizacij 

 
5. 

Tekmovanje je posamično, ločeno po spolu ter ločeno na stoječe in sedeče tekmovalce. 
 

6. 
Reka Sava je naseljena z ogrico ,mreno, klenom, rdečeoka, platica, zelenika, krapom in 
babuško.  



 
7. 

Tekmuje se po pravilniku RTK pri Ribiški zvezi Slovenije in določilih Tehničnega pravilnika 
F.I.P.S.e.d. za organizacijo in izvajanje tekmovanj v ribolovu s plovcem ter Splošnega in 
tehničnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v ZŠIS-POK.  

 
8. 

Pogoji za nastop: 
Tekmuje se na lastno odgovornost! 
 
Tekmovalci morajo imeti:   
 Članske izkaznice ali potrdila svoje invalidske zveze ali društva 
 Mrežo za shranjevanje rib iz mehkega materiala dolžine najmanj 3 metre 
 Podmetalko dolžine 2,5 m. 

 
9. 

Tekmovalni pogoji: 
 Dovoljeno je imeti 20 kg navlažene in pripravljene krme. Dovoljeno je imeti 2,2 l živih 

vab. 
 Blestivke in voblerji, silikonski črvi in podobne vabe NISO dovoljene 
 Ujete nepoškodovane ribe se po tehtanju vrnejo v vodo! 
 

10. 
Tetraplegikom lahko na začetku krmi spremljevalec ali sodnik. Snemanje rib s trnka lahko 
opravi pomočnik samo tetraplegiku, ni pa dovoljena pomoč pri natikanju vabe na trnek in 
met trnka na nahranjeno mesto.  
Druge oblike nujne pomoči posameznim tekmovalcem je potrebno najaviti pred začetkom 
tekmovanja glavnemu sodniku. 

 
11. 

Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani 
https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki 
vam je bil poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o 
uporabniškem imenu in geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 895. 
Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne bomo upoštevali!!! 
 
Razpis velja do vključno petka, 18. 05. 2018, po navedenem datumu se prijave 

zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča. 
 

Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali. 
 

Za prijavo uporabite spletno aplikacijo https://prijava.zsis.si . 
 

Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva (prijavitelj), ki so 
tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.  
 
Alkohol na trasi in v času tekmovanja ni dovoljen. Tekmovalci, ki bodo uživali alkohol na trasi 
bodo diskvalificirani. 

 
12. 

Pokali bodo podeljeni najboljšim v moški in najboljšim v ženski konkurenci, ločeno na stoječe 
in sedeče, ter medalje posamično po sektorjih.  



 
 

13. 
ZŠIS-POK krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti 
ZŠIS-POK” ter toplega obroka, prijavitelji  pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, druga 
prehrana,..).  
 

14. 
V primeru slabega vremena bodo o prvenstvu sklepali vodje ekip skupaj z vodstvom 
tekmovanja (organizatorji, izvajalci in sodniki) z dogovorom oz. glasovanjem. 

 
15. 

Dodatne informacije dobite pri predstavniku izvajalca RD Sevnica (Stritar Toni - 041 472 329) 
ali na ZŠIS-POK (01 53 00 896). 
 
 
 
S športnimi pozdravi ! 
 
 
          
 
Primož Jeralič         Damijan Lazar l.r. 
Strokovni sodelavec       Predsednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojasnilo:  
F.I.P.S. e.d. je Fédération internationale de la péche sportive en eau douche. 
 
Priloga:  
-  Seznam uvrščenih tekmovalcev ZDIS-a za leto 2018 bo objavljen nakandno 
 



UVRŠČENI tekmovalci s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) NA DRŽVNO PRVENSTVO V 
RIBOLOVU 2018 bo objavljen naknadno. 


