
Podkomisija RZS za LKO je na 3. rednem sestanku v tem mandatu sprejela Spremembe in 
dopolnitve Pravil RZS za LKO 2017 zaradi uskladitve s pravili FIPSed. 
   

Spremembe v Pravilih RZS za LKO 2017 
 
Spremeni se 8. člen VII. točke (TEKMOVALNE TRASE): 
 
Povprečna globina vode v ribolovnem koridorju je najmanj 1,5 m. Ribolov mora biti omogočen v 
celotni širini ribolovnega koridorja. Če ekipe tekmujejo na isti obali ali bregu reke je minimalna 
širina vode 100 m.  
Če ekipe tekmujejo na dveh nasprotnih si obalah ali bregovih se tekmovalna mesta postavijo v 
obliki zadrge. Minimalna širina vode je 200 m.  
Tekmovalna trasa je razdeljena na dva sektorja, A in B. Tekmovalna mesta (boksi) v posameznem 
sektorju so v neprekinjeni vrsti. Število tekmovalnih mest je odvisno od števila sodelujočih ekip. V 
vsak sektor se postavi polovica tekmovalnih mest. Minimalna razdalja med sektorjema je 50 m. 
Sektorja sta lahko postavljena na dveh nasprotnih obalah ali bregovih ali na dveh tekmovalnih trasah 
(vodah) s katerimi upravlja RD izvajalka tekme. 
 
Spremeni se 9. člen VII. točke (TEKMOVALNE TRASE): 
Tekmovalna trasa mora nuditi vsem ekipam čimbolj enakovredne tekmovalne pogoje. Odmik 
tekmovalnih prostorov od nadzemnih el. vodnikov, transformatorjev in stebrov je min. 50,0 m. 
Tekmovalna trasa ne sme izpostavljati tekmovalcev, osebja tekme in gledalcev kakršni koli 
nevarnosti. 
 
Spremeni se 12. člen VII. točke (TEKMOVALNE TRASE): 
Za določitev smeri ribolova in lovnega koridorja je boks v vogalih vidno označen s količki višine do 
0,8 m. Med njimi je, razen ob vodi, napeljan PVC trak. Boksi morajo biti vidno označeni s štartnimi 
številkami. Štartne številke si na mirnih vodah sledijo v smeri gibanja urinega kazalca, na tekočih pa 
v smeri proti vodnemu toku. Ob boksu mora biti na vidnem mestu izobešena številka boksa in 
oznaka sektorja.  
Na tekmovalni trasi in na mestu razglasitve rezultatov, je v času tekme prepovedano postavljati ali 
izobešati reklame (npr.: transparenti, table, zastave ipd.) podjetij, družb ali sponzorjev ekip brez 
predhodnega soglasja organizatorja in samo pod pogoji ki jih določi organizator DP. 
 
Spremeni se 20. člen X. točke (PRIJAVA EKIPE IN ŽREBANJE TEKMOVALNIH MEST): 
Na žrebanju morajo biti prisotni člani tekmovalnih ekip. Zaporedje žrebanja pred prvo tekmo v nizu 
opravi glavni sodnik tekme skladno s 3. alinejo 11. člena Pravilnika o tekmovanjih v SŠR na podlagi 
abecednega vrstnega reda imen prijavljenih ekip (naziv RD). 
Na podlagi izžrebanega vrstnega reda žreba, člani ekip za prvo tekmo v nizu izžrebajo sektor in 
številke boksov za svoje ekipe. Na vsaki naslednji tekmi se izvede žreb tekmovalnih mest glede 
na doseženo uvrstitev ekipe na predhodni tekmi. Najprej žreba zadnje uvrščena ekipa, 
nazadnje pa prvo uvrščena. 
 
Po končanem žrebanju član ekipe prejme tekmovalni karton z izžrebano štartno številko boksa 
in označevalni trak za rezervnega tekmovalca. Menjava boksov ni dovoljena in pomeni 
takojšno diskvalifikacijo obeh ekip. 
 
V celoti se briše tretji (3.) odstavek: 
Pred žrebanjem glavni sodnik preveri, katera ekipa je na prejšnjih tekmah že izžrebala krajni 

številki. Take ekipe žrebajo najprej s tem, da sta predhodno izvzeti prva in zadnja številka boksov. 



Spremeni se 37. člen XVIII. točke (IZRAČUN REZULTATOV): 
TOČKOVANJE PO SEKTORJIH 
Ekipa, ki ima v sektorju (A ali B) največjo skupno težo zasede  1. mesto v sektorju in prejme 1 
kazensko točko (1). Ostale ekipe se na podlagi teže ulova v posameznem sektorju razvrstijo za njo 
in prejmejo kazenske točke glede na uvrstitev. 
Primer: ekipa uvrščena na 3. mesto prejme 3 kazenske točke, 4. mesto 4 kazenske točke itn. 
Ekipa, ki v sektorju (A ali B) ostane brez ulova zasede zadnje mesto in prejme toliko kazenskih točk, 
kolikor ekip tekmuje v sektorju (A ali B). 
Primer: v sektorju (A ali B) tekmuje 6 ekip. Ekipa brez ulova je uvrščena na 6. mesto in prejme 6. 
kazenskih točk. 
V kolikor sta v sektorju (A ali B) ostali brez ulova dve (2) ekipi se seštejejo kazenske točke obeh 
ekip in seštevek se deli z dve (2). 
Primer: dve ekipi brez ulova v sektorju (A ali B) sta uvrščeni na 5. in 6. mesto (5+6 =11:2=5,5 
kazenskih točk); vsaka ekipa brez ulova prejme 5,5 kazenskih točk. 
V kolikor ostane v sektorju (A ali B) brez ulova več ekip se seštejejo kazenske točke prve in zadnje 
ekipe brez ulova, seštevek se deli z dve (2). 
Enak rezultat dobimo, če seštejemo kazenske točke ekip brez ulova in delimo s številom teh ekip. 
Primer: brez ulova so ekipe od 4. do 6. mesta. (4+6=10:2=5 kazenskih točk); vsaka ekipa brez ulova 
prejme 5 kazenskih točk. 
 
NEPARNO ŠTEVILO EKIP 
V kolikor tekmuje neparno število ekip se točkuje na naslednji način: 
Ekipi, ki je izžrebala zadnje tekmovalno mesto v sektorju A se vodi teža ulova tudi v sektorju B. 
Primer 1: tekmuje 9 ekip – v sektorju A je 5 ekip, v sektorju B so 4 ekipe. Rezultat ekipe, ki tekmuje na 
tekmovalnem mestu št. 5 v sektorju A, se teža ulova vpisuje tudi v sektorju B, kazenske točke se 
upoštevajo samo v sektorju A. 
 
IZRAČUN REZULTATA 
Pri izračunu rezultata se upoštevajo kazenske točke obeh sektorjev. Manj kazenskih točk se dodeli 
ekipi, ki beleži večjo skupno težo ulova. 
Primer1: Ekipa, ki ima v A sektorju največji skupni ulov ima 1. kazensko točko. Enako prejme 1. 
kazensko točko ekipa, ki ima v B sektorju največjo skupno težo ulova. Višje mesto zasede ekipa, ki ima 
večjo skupno težo ulova. Ostale ekipe prejmejo kazenske točke po enakem sistemu. 
Primer 2: Ekipe, ki so ostale brez ulova se razvrstijo po prejetih kazenskih točkah v sektorju. 
 
IZRAČUN REZULTATOV TEKME 
Rezultate tekme se izračuna tako, da se ekipe razvrsti po prejetih kazenskih točkah. 
Ekipa, ki ima na tekmi najmanjše število kazenskih točk zasede 1. mesto in za to prejme 1 kazensko 
točko (1). Ostale ekipe se na podlagi dobljenih kazenskih točk razvrstijo za njo in prejmejo kazenske 
točke glede na uvrstitev. 
 
TPK RZS LKO 
Predsednik, 
Aleksander Kolar 
 
 
 
 

 
 


