
ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE

9. DRŽAVNO PRVENSTVO V
TRNKARJENJU S PALICO IZ

ZASIDRANEGA ČOLNA
ZA KATEGORIJO MLADINCEV

U 21

9. in 10. September 2017



Zveza za športni ribolov na morju Slovenije
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Propozicije za državno prvenstvo 2

Zveza za športni ribolov na morju, kot organizator in prireditelj 9.državnega prvenstva
v trnkarjenju s palico iz zasidranega čolna za kategorijo mladincev U 21 izdajata
naslednje :

PROPOZICIJE

1. PODATKI O TEKMOVANJU

 Naziv: 9. Državno prvenstvo v trnkarjenju s palico iz zasidranega čolna

 Datum: 9. In 10. September 2017

 Kraj: Strunjan

 Organizator: Zveza za športni ribolov na morju Slovenije

 Prireditelj : Trener članske mladinske reprezentance

 Vodstvo:
Delegat :
Glavni sodnik:
Vodja tekmovanja: Klavdij Veldin

 Pravico nastopa: Vsi tekmovalci, ki so imeli vsaj eno tekmo z člani v svojem
društvu.
Spodnja starostna meja je dopolnjenih 14 let v tekočem letu,
zgornja pa 21 let.

 Signalizacija: zvočni signal

 Ulov: Dogovor s kapetanom

 Tekmovalna pravila: Celotno tekmovanje poteka po pravilih, ki jih določa
"Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju na morju"
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2. PROGRAM TEKMOVANJA

Sobota, 9. september 2017

0700 Sestanek kapetanov in žrebanje
0710 Otvoritev prvenstva
0720 Odhod na lovno področje
0800 Začetek lova
1315 Konec lova
1340 Predaja ulova
1400 Tehtanje ulova
1430 Žrebanje za drugi dan

Nedelja, 10. september 2017

0700 Kontrola čolnov, podelitev vabe
0720 Odhod na lovno področje
0800 Začetek lova
1315 Konec lova
1340 Predaja ulova
1400 Tehtanje ulova
1500 Svečano kosilo, razglasitev rezultatov ter podelitev nagrad

in zaključek prvenstva

3. INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE

 Naslov prireditelja: ZŠRMS

 Transakcijski račun : 10100-0034632972, Banka Koper

 Kontaktne osebe: Klavdij Veldin

 Rok za prijavo oz. potrditev nastopa je 5.9.2017 . Prijave za tekmovalce morajo biti
poimenske in z datumom rojstva. Prijave poslati na mail, klavdij.veldin@gmail.com
in Vinko.mojskerc@luka-kp.si

 Prijavnina za tekmovalca znaša 35 €, za kapetane in ostalo spremstvo pa 15 €.
Prijavnina se nakaže na žiro račun prireditelja s pripisom "državno prvenstvo U21" .

 Stroške za potovanje, prenočitev in prehrano krijejo društva (malice in svečano
kosilo je krito iz prijavnine)

mailto:klavdij.veldin@gmail.com
mailto:Vinko.mojskerc@luka-kp.si
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 Verifikacija pravice nastopa na tekmovanju se bo izvršila na osnovi poročila, ki ga
bo poslala tekmovalna komisija Zveze za športni ribolov na morju Slovenije.

 Višina pritožbene takse znaša 50 €. V primeru, da je pritožba ugodno rešena, se
pritožbena taksa vrne pritožitelju. V nasprotnem ostane prireditelju, ki jo nakaže na
žiro račun organizatorja.

4. LOVNO PODROČJE

Lovno področje : Strunjanski zaliv

Priloga: Obrazec za prijavo

ORGANIZACIJSKI ODBOR


