Štev.: 476/ŽK - DL
Ljubljana, 26.08.2020

RAZPIS
DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLOVENIJE
V LOVU RIB S PLOVCEM ZA LETO 2020
1.
Državno prvenstvo bo potekalo na:

tekmovalni trasi Škalskega jezera (Velenje),
v soboto in nedeljo, 19. in 20. septembra 2020.
2.
URNIK TEKMOVANJA:
Tekmovanje bo potekalo ločeno glede na ribiče v sedeči in stoječi konkurenci:


SEDEČI TEKMOVALCI: 19.9.2020,



STOJEČI TEKMOVALCI: 20.09.2020.

19. – 20.9.2020 → 7:15
19. – 20.9.2020 → 7:30
19 – 20.9.2020 → 7:50
19. – 20.9.2020 → 8:00
19. – 20.9.2020 → 9:55
19. - 20.9.2020 → 13:00
19. – 20.9.2020 → 14:00

Zbor tekmovalcev – Cesta na jezero 7 B, 3320 Velenje
Žrebanje
Otvoritev tekmovanja
Odhod na tekmovalno traso
Krmljenje
Konec tekmovanja in tehtanje
Razglasitev rezultatov in malica – Ribiški dom Velenje

3.
Organizator državnega prvenstva je Zveza ŠIS - SPK, izvajalec tekmovanja pa bo RD Velenje.

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





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 in ločeno na stoječe in sedeče tekmovalce.
6.
Škalsko jezero je naseljeno predvsem s ploščičem, krapom, babuško, rdečerepko, zeleniko in
ostrižem. Globina vode v jezeru se giblje med 0,5 in 6 metri.
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 pri Zvezi ŠIS - SPK.
8.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, pri sebi pa morajo imeti:




Članske izkaznice in izkaznice/dokazila svoje invalidske organizacije ali društva,
mrežo za shranjevanje rib iz mehkega materiala dolžine najmanj 3,5 metra,
podmetalko dolžine 2,5 metra.
9.

Tekmovalni pogoji:




Dovoljeno je imeti 20 kilogramov navlažene in pripravljene krme in 2 litra živih vab,
blestivke, voblerji, silikonski črvi in podobne vabe NISO dovoljeni,
ujete nepoškodovane ribe, se po tehtanju vrnejo v vodo.

10.
Tetraplegikom lahko na začetku krmljenje opravi 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 893. Prijavnic
po navadni in elektronski pošti ne bomo upoštevali.
Tekmovalci, ki so bili na tekmovanje prijavljeni za prvotni termin tekmovanja,
ostanejo prijavljeni na državno prvenstvo.
Razpis velja do vključno srede, 09.09.2020, 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 (prijavitelji), 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.
Tekmovalci, ki nimajo ustrezne zahtevane opreme in nimajo veljavnih potrjenih registracij –
ribiška kartica za posamezno ribiško panogo ter niso vpisani v sistem »Klen«, ne bodo smeli
nastopiti na tekmovalni trasi.
Tekmovalci so zavezani k spoštovanju vseh priporočil NIJZ v zvezi s koronavirusom
za izvajanje športnih dejavnosti, veljavnih na dan tekmovanja.
12.
Pokali bodo podeljeni najboljšim v moški in najboljšim v ženski konkurenci, ločeno na stoječe
in sedeče, ter medalje posamično po sektorjih.

13.
Zveza ŠIS - SPK krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne
dejavnosti Zveze ŠIS - SPK” ter toplega obroka, prijavitelji pa ostale stroške udeležbe (potni
stroški, druga prehrana,…).
14.
V primeru slabega vremena bodo o prvenstvu odločale vodje ekip skupaj z vodstvom
tekmovanja (organizatorji, izvajalci in sodniki) z dogovorom oz. glasovanjem.
15.
Dodatne informacije dobite pri predstavniku izvajalca: g. Jožetu Šumahu (041 333 967) ali na
Zvezi ŠIS - SPK (01 53 00 893 in ziga.kobasevic@zsis.si).

Žiga Kobaševič l.r.
Strokovni sodelavec Zveze ŠIS - SPK

Damijan Lazar l.r.
Predsednik Zveze ŠIS - SPK

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 2020

Priloga 1: Seznam uvrščenih tekmovalcev ZDIS – a za leto 2020
Moški:
1. Anton Zimšek
2. Franc Klanšek
3. Franc Štefanič
4. Zdravko Rebrnak
5. Zdravko Pfeifer
6. Tomaž Vanič
7. Marko Pešec
8. Štefan Prajnšpergar
9. Stojan Furlan
10. Vojko Špacapan
11. Bruno Zorko
12. Andrej Valentinčič
13. Alojz Krapše
14. Ivan Intihar
15. Franjo Zvonar
16. Franc Lukner
17. Pavel Sešel
18. Franc Potisk
19. Vinko Dobnik
20. Silverij Koželjnik
21. Marjan Uršič
22. Mitja Pipenbaher
23. Bojan Merčnik
24. Alojz Novak
25. Željko Mavrič
26. Božidar Habjanič
27. Avgust Prelog
28. Branislav Erlač

DI Radeče
DI Radeče
DI Črnomelj
DI Zagorje ob Savi
DI Trbovlje
DI Brežice
DI Krško
DI Ajdovščina-Vipava
DI Dornberk
MDI Goriške, Nova Gorica
DI Koper
DI Ljubljana Moste-Polje
DI Ajdovščina-Vipava
DI Ljubljana Moste-Polje
MDI Šaleške doline, Velenje
MDI Šaleške doline, Velenje
MDI Šaleške doline, Velenje
DI Slovenj Gradec
DI Muta
MDI Šaleške doline, Velenje
MDI Žalec
DI Slovenska Bistrica
MDI Murska Sobota
MDI Murska Sobota
MDI Gornja Radgona
MDI Gornja Radgona
MDI Gornja Radgona
DI Majšperk-Kidričevo

Ženske:
1.
2.
3.
4.
5.

Danica Merc
Terezija Potisk
Stanislava Tamše
Marjeta Lorber
Frida Čuček

DI Dravograd
DI Slovenj Gradec
DI Slovenj Gradec
MDI Gornja Radgona
MDI Lenart

