
 
 

 

    DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR 

    ŽOLGARJEVA ULICA ŠT. 16 

    2000 MARIBOR 

    TELEFON:  059 926 984 

    E-POŠTA:    dvi.maribor@siol.net 

 

Maribor,05.04.2018 

 

Na osnovi letnega načrta dela ribiške sekcije DVI Maribor za l. 2018 

 

RIBIŠKA   SEKCIJA 
                       

R A Z P I S U J E 

 

 1. MEMORIALNO TEKMO V LOVU RIB S PLOVCEM 

V SPOMIN ROBERTU HVALCU 

PADLEMU V VOJNI ZA SLOVENIJO 
 

 

1. 

Tekmovanje je organizirano v počastitev spomina na padlega rezervnega policista policijske 

postaje II. (Tabor) Roberta HVALCA, kateri je bil ubit med opravljanjem službenih dolžnosti 

s strani vojakov JLA. 

                                        

2. 

Rekreativno tekmovanje v lovu rib s plovcem bo 09. junija 2018 ob 10.00 uri v ribniku 

ribiškega društva Jelenče v Jelenčah pri Pesnici. 

 

Prihod, prijava in žreb tekmovalcev bo ob 09.00 uri, začetek tekmovanja bo ob 10.00 uri in 

traja do 14.00 ure. Rezultati bodo objavljeni takoj po končanem tekmovanju. 

 

3. 

Tekmovanje organizira ribiška sekcija DVI Maribor, ki je tudi izvajalec. 

Rok za prijave tekmovalcev je do 01. junij 2018. 

Nepravočasno prijavljenih tekmovalcev žal ne bomo mogli upoštevati. 

 

4. 

Tekmuje se ekipno in v posamezni konkurenci. Udeleženci lahko na tekmo prijavijo po 

štiri(4) tekmovalce/ke. Prireditelj DVI Maribor lahko prijavi poljubno število tekmovalcev ali 

tekmovalk. 

Invalidom, katerim pripadajo spremljevalci, udeleženci prijavijo kot spremljevalce in le ti ne 

tekmujejo, lahko pa nudijo pomoč invalidom. 

                                          

5. 

Tekmovanje bo izvedeno na osnovi določil tega razpisa in pravilnika ribiške zveze Slovenije. 



Vsak tekmovalec tekmuje izključno na lastno odgovornost in organizator in izvajalec ne 

prevzemata nobene odgovornosti za nezgode tekmovalcev ali drugih udeležencev. Vsi 

tekmovalci nastopajo v primerni športni opremi. 

 

6. 

Vsak tekmovalec mora imeti na tekmi: 

1. mrežo za shranjevanje rib iz mehkega materiala dolžine najmanj 2 m, 

2. podmetalko, 

3. tekmuje se z brezzalustnim trnkom, 

4. hranjenje rib ni dovoljeno, 

5. dovoljene so vse vrste vab, razen kruha in krvi, 

6. ni dovoljeno vijačenje, potezanje ipd., 

7. ujete nepoškodovane ribe se po tehtanju vrnejo v vodo. 

  

7. 

Pravico do nastopa na tekmovanju imajo vsi pravočasno prijavljeni tekmovalci, ki tudi 

izpolnjujejo pogoje iz 6. točke tega razpisa. 

 

8. 

Po končanem tekmovanju je čas za pritožbo na objavljen rezultat 15 minut po objavi na 

oglasni deski pri vodji tekmovanja. O pritožbi bo odločala 4 članska komisija v sestavi vodje 

tekmovanja, zapisnikarja, predsednika DVI Maribor in vodje tehtanja. 

 

9. 

Za udeležbo na tekmi bo vsak udeleženec prejel spominsko darilo, trije najboljši posamezniki 

medalje, tri najboljše ekipe pokale in prehodni pokal prejme prvouvrščena ekipa. . 

Po tekmovanju bo poskrbljeno za prijetno druženje. 

 

10 

Vsak udeleženec tega spominskega tekmovanja prispeva za realizacijo le tega 10 EUR, kamor 

je všteta odškodnina za uporabo ribnika in malica. 

 

11. 

Prijavite se na e-mail: dvimb.tajnistvo@gmail.com  ali pokličite tel. 059 926 984 ali 041 314 

413 g. Mariji Petković.  Kotizacijo za vse prijavljene udeležence lahko nakažete na TRR 

NKB 0451 5000 0912 987 Društva vojnih invalidov Maribor ali pa plačate ob prijavi pred 

pričetkom tekmovanja. 

 

 

 

V pričakovanju vaše udeležbe, vas lepo pozdravljamo in želimo dober prijem. 

 

 

 

Vodja ribiške sekcije                                                              Predsednik DVI Maribor     

Mauko Marjan                                                                       Vasja CIMERMAN 
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