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Na podlagi 27. člena Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu z dne 8.12.2009 
je UO RZS na seji  5.2.2019 sprejel čistopis 

 
P R A V I L A 

o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(vrste tekmovanj v disciplini LKO) 
 
Ta pravilnik ureja tekmovanja v lovu rib z obtežilnikom (v nadaljevanju: DP) za: 
- tekmovanja na ravni ribiških območij, ki jih za potrebe izvedbe tekmovanja v lovu krapov z 
obtežilnikom (v nadaljevanju: LKO) oblikuje upravni odbor (v 
nadaljevanju: UO RZS) in praviloma obsegajo območja zvez ribiških družin, 
- kvalifikacijska tekmovanja za vstop v državno B ligo, 
- tekmovanja v državni B ligi, 
- tekmovanja v državni A ligi. 
Ribiška zveza Slovenije (v nadaljevanju: RZS) lahko organizira tudi druga državna prvenstva, ki so v 
programu Mednarodne federacije za športni ribolov v sladkih 
vodah (v nadaljevanju: FIPS-e.d.). 
 
 

II. TEKMOVANJA NA RAVNI RIBIŠKIH OBMOČIJ 
2. člen 

(območna tekmovanja) 
 
Na ravni ribiških območij tekmujejo ekipe ribiških družin (v nadaljevanju: RD) po ligaškem 
sistemu Vsako ribiško območje organizira najmanj dve tekmi. Prvi dve uvrščeni ekipi se uvrstita 
v kvalifikacije za vstop v državno B ligo. 
 
 

III. KVALIFIKACIJE ZA VSTOP V B LIGO 
3. člen 

(kvalifikacija za B ligo) 
 
V kvalifikacijah za vstop v B ligo se izvedeta največ dve tekmi. Prvi dve uvrščeni ekipi iz kvalifikacij se 
uvrstita v državno B ligo. Pravico nastopa v kvalifikacijah imajo tudi zadnji dve uvrščeni ekipi, ki sta v 
preteklem letu izpadle iz državne B lige. 
 
 

IV. DRŽAVNA B LIGA 
4. člen 

(tekmovanje v B ligi) 
 
Državna B liga šteje najmanj šest in največ štirinajst ekip. V njej se izvede od štiri do šest tekem po 
ligaškem sistemu. Ekipa, ki tekmuje v državni B ligi, ne more sodelovati na tekmah na ravni ribiških 
območij. 
 
Prvi dve uvrščeni ekipi iz tekočega leta se v naslednjem letu uvrstita v državno A ligo. Zadnji dve 
uvrščeni ekipi izpadeta iz državne B lige in imata pravico sodelovati v kvalifikacijah za vstop v B ligo. 
Za končno uvrstitev ekipe v B ligi štejejo rezultati vseh tekem RD. 
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V. DRŽAVNA A LIGA 
5. člen 

(tekmovanje v A ligi) 
 
Državna A liga šteje največ štirinajst ekip. V njej se izvede od štiri do šest tekem po ligaškem 
sistemu. Državno prvenstvo je veljavno, če je izvedenih vsaj polovico tekem. 
 
Ekipa, ki tekmuje v državni A ligi, ne more sodelovati na tekmah v državni B ligi ali na tekmah na 
ravni ribiškega območja. Kvalifikacij za napredovanje iz B v A ligo ni. 
 
Zmagovalna ekipa državne A lige je ekipni državni prvak. Zadnji dve uvrščeni ekipi izpadejo iz 
državne A lige in imajo v naslednjem letu pravico nastopati v B ligi. Za končno uvrstitev ekipe v A 
ligi štejejo rezultati vseh tekem. 
 
 

VI. TEKMOVALNE EKIPE 
6. člen 

(starostne omejitve tekmovalcev) 
 
Na tekmah v LKO lahko sodelujejo registrirani tekmovalci, ki so ali bodo na dan 31. decembra v 
obravnavani tekmovalni sezoni stari 18 let. S pisnim soglasjem roditelja, posvojitelja ali skrbnika je 
lahko v ekipi en član mladoletna oseba, ki je ali bo na dan 
31. decembra v obravnavani tekmovalni sezoni stara 15 ali več let. 
 
Omejitev po spolu in sestavu ekip ni. 
 
Na tekmi tekmujeta dva tekmovalca iz ekipe. Rezervni tekmovalec mora biti vidno označen z 
oznako v obliki odsevnega traku, nameščenem na desnem rokavu. Rezervni tekmovalec se ne 
sme zadrževati v tekmovalnem prostoru (A). 
 
 

VII. TEKMOVALNE TRASE 
7. člen 

(vrste tekmovalnih tras) 
 
Tekmovanja v LKO so na: 
- umetnih akumulacijah, jezerih ali ribnikih, 
- tekočih vodah z umirjenim tokom. 
 
Trase na akumulacijah, jezerih in ribnikih imajo pri izbiri prednost pred trasami na tekočih vodah z 
umirjenim tokom. 
 
Na tekmovalni trasi je prepovedan ribolov vsaj 12 ur pred tekmo, razen če tekmovalna podkomisija 
za LKO (v nadaljevanju: TPK) odloči drugače. 

 
 

8. člen 
(primernost 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.  
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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. 
 
 

9. člen 
(razmak med boksi in do nevarnih ovir) 

 
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.  
 
 

10. člen 
(minimalna oprema trase, dostop na traso in promet ob njej) 

 
Na tekmovalni trasi ali v njeni neposredni bližini mora izvajalec zagotoviti ustrezno število mobilnih 
ali stacionarnih stranišč in pitno vodo. Glede dostopa na tekmovalno traso in tekmovalno mesto se 
morajo tekmovalci ravnati po teh Pravilih in dodatnih navodilih izvajalca tekme. V času trajanja 
tekmovanja je vožnja vozil ob tekmovalni trasi prepovedana. Izjema so samo vozila organizatorja in 
izvajalca ter vozila uradnih oseb. 
 
 

VIII. TEKMOVALNI PROSTOR – BOKS 
11. člen 

(boks, oprema in odpadki) 
 
Tekmovalni prostor (v nadaljevanju: boks – A) maksimalna širina tekmovalnega prostora je 20,0 
m. Maksimalna globina tekmovalnega prostora je 12,0 m. Širina in globina tekmovalnega 
prostora se lahko prilagajata glede na konfiguracijo 
tekmovalne trase. Tekmovalni prostor mora biti očiščen na bregu, v vodi in nad njo in 
primeren za izvajanje ribolova in postavitev opreme tekmovalcev. 
 
Vsa oprema mora biti znotraj tekmovalnega prostora. Oprema, ki se uporablja za zaščito pred 
vremenskimi vplivi, mora biti diskretne, temno zelene, kaki ali kamuflažne barve. Po koncu 
tekmovanja morajo ekipe počistiti tekmovalne prostore. 
 
Odpadke tekmovalci zbirajo v vreče za smeti, ki jih zagotovi in odstrani izvajalec tekme. 

 
 

12. člen 
(označitev boksa) 

 
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 



4 

 

 

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. 
 
 

13 . člen 
(prehod ob boksu) 

 
Levo in desno ob boksu (A) ter za njim je PAS (B) širine do 2,0 m in je namenjen za dostop 
naslednjim udeležencem prireditve: sodnikom in ekipam tehtalcev s soglasjem tekmovalcev in: 
akreditiranim novinarjem, snemalcem in fotografom. 
 

14. člen 
(nevtralni pas med boksi) 

 
Boksi so med seboj ločeni z NEVTRALNIM PASOM (C), ki je širok najmanj 20,0 m. Zaradi specifičnih 
pogojev sme biti nevtralni pas na tekmovalni trasi izjemoma ožji. V tem primeru mora biti 
oddaljenost sosednih lovnih koridorjev (usmeritev boksov v obliki perjanice) na razdalji 100 m od 
obale najmanj 40,0 m. 
Vstop in gibanje v nevtralnem pasu je dovoljen samo sodnikom. 
 

15. člen 
(območje med boksi in gledalci) 

 
Za boksom A je SLUŽBENI PREHOD (tudi označen z B) širine do 2,0 m. Namenjen 
je za varnostno cono med tekmovalci in gledalci. Vstop in gibanje v njem je 
dovoljeno: članom organizatorja, članom izvajalca, članom sodniškega zbora, ekipam 
tehtalcev, rezervnim tekmovalcem, vodjem ekip, akreditiranim novinarjem, snemalcem 
in fotografom. 
 

16. člen 
(preprečevanja prehoda gledalcem) 

 
Tekmovalci morajo biti ločeni od gledalcev z ograjo ali PVC trakom, ki preprečuje 
prehod gledalcem. Ta pot je VARNOSTNI KORIDOR (D), ki mora biti očiščen in širok 
1,5 do 2,0 m. 
Risba boksa in njegove okolice je priloga št. 1. 
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IX. ČASOVNI POTEK TEKME IN SIGNALI 
17. člen 

(potek tekme) 
 
Tekma v LKO traja neprekinjeno 48 ur po naslednjem urniku:  
 
Prvi tekmovalni dan 
 

 prijava ekip od 8:00 do 8:45 
ure 

 

 žrebanje tekmovalnih 
 mest 

ob 9:00 uri 120 min. pred začetkom tekme 

 odhod na tekmovalna    mesta ob 9:15 uri 105 min. pred začetkom tekme 

 1. signal ob 9:30 uri vstop v bokse in priprava na tekmo 
(90 min. pred začetkom tekme) 

 
 
 2. signal 

ob 11:00 uri začetek tekme 

 
 
 
 
Tretji tekmovalni dan: 
 
 

 3. signal ob 10:45 uri opozorilo: pomeni, da je do konca tekme ostalo še 
15 min 

 4. signal ob 11:00 uri konec tekme: pomeni, da imajo tekmovalci še 
15 min časa za zajetje pred 4. signalom zapete 
ribe 

 5. signal ob 11:15 uri pomeni, da ujeta riba, ki ob tem signalu ni zunaj 
vode, ni veljavna in se ne šteje v ulov 

  med 13. in 14. 
uro 

razglasitev rezultatov 
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X. PRIJAVA EKIPE IN ŽREBANJE TEKMOVALNIH MEST 
18. člen 

(prijava in žrebanje) 
 
Prijavo ekipe opravi vodja ali član ekipe najkasneje petnajst (15) minut pred žrebanjem pri delegatu 
tekme. V pregled mu preda veljavne izkaznice tekmovalcev oz. članov ekipe. Če pred žrebanjem ne 
preda v pregled izkaznic tekmovalcev za vse člane ekipe, ali so te neveljavne ali pa na žrebanju 
prijavitelj ni prisoten se šteje, da se ekipa ni prijavila oz. je odstopila od sodelovanja na tekmi. 
 

19. člen 
(vključitev rezervnega tekmovalca) 

 
Menjava tekmovalca z rezervo se lahko izvede pred ali med tekmo in samo z vednostjo in ob 
prisotnosti glavnega sodnika. Menjavo se zabeleži v tekmovalni karton in dnevnik tekme pred 
žrebanjem ali med tekmo. 
 
Rezervni tekmovalec sme ob menjavi vnesti v tekmovalni prostor ribolovno opremo, vendar brez 
vab in krme za privabljanje rib. Med tekmo je dovoljena samo ena menjava. 
 
V primeru odstopa tekmovalca po že opravljeni menjavi ekipa s samo enim (1) tekmovalcem 
sme nadaljevati s tekmovanjem. Tekmovalec sme loviti na dve (2) ribiški palici. 
 

 
20. člen 

(postopek žrebanja) 
 
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. 

 
 

XI. ODHOD NA TEKMOVALNO TRASO 
21. člen 

(odhod na traso) 
 
Odhod ekip na tekmovalno traso se začne po končanem žrebanju in po navodilih glavnega 
sodnika. Ta mora zagotoviti, da je tekmovalna trasa ustrezno pripravljena pred prihodom 
tekmovalcev. 
 
Do vstopa tekmovalcev v boks (A) lahko ekipi pri transportu opreme pomaga rezervni tekmovalec ali 
eden (1) ali več pomočnikov. Opremo se do signala za vstop v boks (A) odloži v prostoru (B), ki je ob 
njem. Pred vstopom v tekmovalni prostor priprava opreme in palic ni dovoljena. 
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XII. 1. SIGNAL – VSTOP V BOKS in PRIPRAVA NA TEKMO 
22. člen 

(postopek po 1. signalu) 
 
Po 1. signalu glavnega sodnika ekipe vstopijo v svoje tekmovalne bokse (A), vanj prenesejo vso 
opremo iz prostora C in pričnejo s pripravami na tekmo. Po 1. signalu ekipa ne sme sprejemati tuje 
pomoči. Tekmovalni par sme znotraj ribolovnega koridorja z marker palicami in z ustrezno navezo 
brez trnka začeti preiskovati podvodno konfiguracijo, strukturo dna in meriti globino vode znotraj 
ribolovnega koridorja. Meje ribolovnega koridorja so navidezni podaljški stranic tekmovalnega 
prostora, gledano preko poravnanih vogalnih količkov boksa na vodo. Znotraj ribolovnega koridorja 
sta lahko v času tekme hkrati postavljeni največ dve (2) nadvodni označbi – marker plovca. Marker 
plovca smeta tekmovalca med tekmo, razen v času prepovedi krmljenja, poljubno prestavljati na 
nove lokacije, vendar samo znotraj ribolovnega koridorja. Po končani tekmi ju morata tekmovalca 
odstraniti iz vode. 
 
Palic z navezanimi marker plovci tekmovalca po 2. signalu ne smeta postavljati na stojalo s 
palicami s katerega se izvaja ribolov. 
V času priprave na tekmo sme ekipa opraviti še naslednje aktivnosti: 

- postaviti zaščito pred vremenskimi vplivi, 
- razporediti po boksu spremljajočo opremo, 
- pripraviti krmo za privabljanje rib in vab za ribolov, 
- sestaviti palice in stojala. 

 
V času priprav na tekmo in med tekmo člani ekipe ne smejo povzročati ropota, vstopati v vodo, 
plašiti rib ali kako drugače motiti sosednje ekipe. Uporaba palic z navezo namenjeno za ribolov, 
je dovoljena po 2. signalu. 

 
 

XIII. 2. SIGNAL – ZAČETEK TEKME 
23. člen 

(tekma prvega in drugega dne) 
 
Tekma se začne po 2. signalu. Tekmovalca lahko začneta z ribolovom in krmljenjem rib. Rezervni 
tekmovalec ne sme imeti stika z ribiško opremo, vabami in krmili. Do menjave lahko izvaja samo 
postopke logistične podpore ekipe. 
Tekmovanje traja neprekinjeno 48 ur. Tekmo je dovoljeno skrajšati v primeru višje sile ali zaradi 
slabih vremenskih razmer. O skrajšanju tekme odločijo: delegat, glavni sodnik, predstavnik 
tekmovalcev in zastopnik izvajalca. Tekmo se prekine, če so ogroženi udeleženci tekme (neurje, 
nevarno naraščanje vode ...) in ponovno nadaljuje po signalu glavnega sodnika. 
Tekma, na kateri je ribolov krajši od 24 ur, ni veljavna. O prekinjeni tekmi dokončno odloča TPK. 
 
 

24. člen 
(število palic v uporabi in meti) 

 
Ekipa sme v času trajanja tekme uporabljati neomejeno število palic s predpisano opremo. Sočasno 
sme ekipa loviti s štirimi (4) ribiškimi palicami. Sestavljene rezervne palice morajo biti obrnjene z 
vrhovi stran od vode in postavljene znotraj tekmovalnega prostora. Prepovedana je uporaba palic 
tipa swing-tip, quiver-tip in swing-feeder. Met naveze v vodo smeta tekmovalca opraviti samo s 
palico in znotraj 
tekmovalnega prostora. Dovoljena načina metov sta: nad glavo ali pod roko. Stranski 
– bočni meti niso dovoljeni. 
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25. člen 
(ribiška kolesca in oprema za zaznavo prijemov) 

 
Na palicah je dovoljeno imeti samo klasična stacionarna ribiška kolesca z zavoro. Prepovedana je 
uporaba multi kolesc (multiplikatorjev), sonarjev in radijsko vodenih naprav. Dovoljena je uporaba 
elektronskih, zvočnih in vizualnih javljal prijema. 
 
 

26. člen 
(prehrana članov ekip, ogrevanje in osvetlitev v boksu) 

 
Ekipe smejo za pripravo hrane in toplih napitkov uporabljati plinske in druge gorilnike moči do 7 kW, 
vendar samo na prostem in znotraj boksa. Uporaba odprtega ognja je prepovedana. 
 
Ogrevanje šotorov in/ali sušenje opreme z uporabo odprtega ognja je prepovedano. Za osvetlitev 
tekmovalnega prostora je dovoljena uporaba plinskih in drugih zasenčenih svetilk ter latern moči 
do 60 W. V šotorih in drugi opremi za zaščito pred vremenskimi vplivi je dovoljena samo uporaba 
baterijske svetilke. 
 
V nočnem času je tekmovalcem dovoljena samo uporaba naglavnih baterijskih svetilk. Z naglavnimi 
svetilkami je tekmovalcem dovoljeno osvetljevanje vodne površine ob zajemanju ulova s 
podmetalko in ob kontroli usmerjenosti glavne vrvice in s tem ribolova znotraj lovnega koridorja. 
Osvetljevanje vode v drugih primerih in z drugačnimi svetili tekmovalcem ni dovoljeno. 

 
 

27. člen 
(dovoljeni tipi palic) 

 
Dovoljena je uporaba naslednjih tipov palic: 
 
Ribiška     palica: palica dolžine manj kot štiri(4) metre mora biti opremljena s stacionarnim ribiškim 
kolescem, glavno vrvico, ustrezno varnostno navezo, utežjo najmanjše teže 50 g in enim trnkom 
enojčkom, obvezno opremljenim z laskom za montažo vabe. Med glavno vrvico in predvrvico je 
dovoljeno navezati močnejšo vrvico, ki preprečuje pretrganje glavne vrvice ob metu naveze v 
vodo. Uporaba plovcev ni dovoljena. Obvezna je uporaba varnostnih navez ki v primeru pretrganja 
glavne vrvice razpadejo in omogočajo ribi rešitev od uteži. Montaža fiksnih zaustavljal za utežjo ni 
dovoljena. Za fiksiranje glavne vrvice na dno je dovoljena 
uporaba prosto letečih uteži ali uteži na pomožni vrvici za izvlek. Na zahtevo sodnika morata 
tekmovalca te uteži odstraniti oz. mu morata omogočiti kontrolo smeri 
ribolova po usmerjenosti glavne vrvice ribiške palice. 
Marker palica: palica opremljena s stacionarnim ribiškim kolescem, glavno vrvico in ustrezno 
navezo. Palico se uporablja za: preiskovanje dna ali merjenje globine vode ali označevanje 
ribolovnega koridorja ali označevanje ribolovnega mesta. Naveza za markiranje je lahko opremljena 
samo s fiksno utežjo ali drsno utežjo in plovcem – markerjem. 
Montaža trnka na navezo marker palice ni dovoljena, prav tako ni dovoljeno odlaganje marker 
palice z navezo za markiranje na stojalo z ribiškimi palicami, s katerimi se v tistem trenutku 
izvaja ribolov. 
Spod palica: palica opremljena s stacionarnim ribiškim kolescem, glavno vrvico in ustrezno 
navezo. Naveza za krmljenje je lahko opremljena s košarico ali z drugimi pripomočki za hranjenje, 
katerih notranja dolžina ne sme presegati 200 mm in notranjega premera 70 mm. Za krmljenje je 
dovoljena uporaba krogel največjega premera 70,0 mm. 
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Krmo za privabljanje rib v obliki krogel lahko sestavljajo: 
- praškasta krma, 
- celi ali lomljeni bojliji, 
- peleti ali 
- posamezna ali vezana zrna rastlinskega izvora. 
Prepovedana je montaža trnka na navezo spod palice in odlaganje spod palice na isto stojalo z 
ribiškimi palicami s katerimi se v tistem trenutku izvaja ribolov. 
 
 

28. člen 
(vabe) 

 
Vaba mora biti nameščena na las. 
Za vabo je dovoljeno uporabljati: bojlije, testo, paste ter naravno in umetno zrnje in pelete, razen 
umetnih kasterjev in črvov vseh vrst. Pasto in testo se lahko ovije na vabo, ki je pritrjena na las. 
Skupni premer takšne vabe ne sme presegati 40,0 mm. Prepovedana je uporaba vseh vab 
živalskega izvora (mrtvih in živih) in njihovih razvojnih faz (ribjih iker, larv…). 
V času tekme v boks ni dovoljeno vnašati dodatne krme, vab in opreme. 

 
(hrana za privabljanje rib in oprema za krmljenje) 

 
Za privabljanje rib se sme uporabljati praškasto krmo, bojlije, pelete, testo in kuhana zrna 
rastlinskega izvora. Skupna dovoljena količina vab in krme za 48 urno tekmovanje je 80 kg oz. 100 L 
na ekipo. To količino sme organizator ustrezno zmanjšati glede na tip vode na najmanj 40 kg oz. 50 
L na ekipo. TP tekmovalce o takšni odločitvi pravočasno obvesti z razpisom tekme. 
Za vezivo praškaste krme, semen in zrn rastlinskega izvora je prepovedano uporabiti argyl in/ali 
bentonit. 
 
Za krmljenje je dovoljeno uporabljati ročne ribiške frače, cevi za metanje bojlijev, ročne 
zajemalke s podaljšanim držalom in ročni samostoječi katapult, s katerim se izmet krme dosega z 
elastičnim materialom. Prepovedana je uporaba naprav s pogonom na stisnjeni zrak ali plin. 
Dovoljena je uporaba vodotopnih (PVA – polivinil-acetat) materialov vseh oblik napolnjenih s krmo in 
največjega premera 70,0 mm. 
Prepovedano je: 
- uporabljati krmilnice in/ali krmilne uteži, 
- krmljenje zunaj ribolovnega koridorja, 
- po končanem tekmovanju v vodo odvreči ostanke vabe in krme za privabljanje rib. 
Krmljenje rib se izvaja v času, ki ga pred tekmo določi glavni sodnik; izven tega časa ni dovoljeno 
hranjenje s pomočjo spod palic, ročnih zajemalk s podaljšanim držalom in uporaba ročnih 
samostoječih katapultov. 
 
 

30. člen 
(obvezna dodatna oprema in čuvanje ujetih rib) 

 
Obvezna in predpisana je uporaba naslednje dodatne opreme: 

- Najmanj ene (1) podmetalke iz fino pletene mreže za zajemanje ulova. Dimenzija podmetalke 
mora biti primerne velikosti in mora zagotavljati varno zajemanje rib. 

- Podmetalko smejo uporabljati samo tekmovalci. 
- Pri zajemanju ujete ribe s podmetalko sme tekmovalec stopiti v vodo do kolen. 
- V primeru sočasnega ulova lahko vstopita v vodo oba tekmovalca pred 

zajemanjem ribe s podmetalko. 
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- Najmanj ene (1) blazine primerne velikosti in debeline za odlaganje in odpenjanje rib. Blazina 
mora biti zmočena z vodo, preden se nanjo položi ribo. Odpenjanje rib v vodi je 
prepovedano. 

- Odpenjač/i za odpenjanje rib. 
- Razkužilo – antiseptik za premaz ran. 
- Najmanj štirih (4) fino pletenih mrež čuvaric primerne velikosti za čuvanje rib oziroma 

zadostno število le-teh do prihoda ekipe tehtalcev. Mreže čuvarice morajo biti pred 
uporabo po celotni dolžini zmočene z vodo. Vanje ni dovoljeno postavljati obtežitve 
in drugih objektov. V mreži čuvarici je dovoljeno istočasno hraniti samo eno ribo. 

 
Sodnik je dolžan na poziv tekmovalca čim prej napotiti ekipo tehtalcev na tehtanje ulova ekipe v 
primeru ulova ribe po 31. členu teh Pravil. 
Mrežo čuvarico se z ribo postavi v vodo na ustrezno mesto in na takšno globino, ki ribi zagotavlja 
preživetje. Medtem ko so ulovljene ribe v mrežah čuvaricah, jih morajo tekmovalci pozorno 
opazovati in preprečiti kakršnokoli poškodbo ali pogin.  
 
V kolikor je tekmovalec ravnal z ulovljeno ribo skladno s temi pravili in pride do pogina ribe zaradi 
katerega koli drugega vzroka ekipa ne sme biti kaznovana. 
Z vsemi vrstami ulovljenih rib se zahteva humano in spoštljivo ravnanje. 

 
 

31. člen 
(nepravilno zapeta riba) 

 
Prepovedano je namerno zapenjanje rib. V primeru, da se to zgodi ne namerno, mora ekipa takšen 
ulov nemudoma prijaviti sodniku ali ekipi tehtalcev. 
 
Poškodba na ribi se obvezno takoj oskrbi z razkužilom, nato se na ta način ujeto ribo ob prisotnosti 
sodnika takoj spusti v vodo. Riba, ki je ujeta na nedovoljen način ne šteje v skupno težo. 
 
Riba, ki ni ujeta z navezo ribolovne palice, se ne šteje v veljavni ulov. Prav tako ne šteje kot 
veljavni ulov riba, ki je zapeta z navezo tekmovalca sosednje ekipe in je zajeta izven tekmovalnega 
prostora tekmovalca, ki je ribo ulovil. Riba ujeta na ta način, mora biti po oskrbi vbodne rane z 
razkužilom takoj izpuščena v vodo in ne šteje v ulov. 
 
Ujeto ribo katerekoli vrste, ki ne šteje v ulov, mora tekmovalec takoj osvoboditi trnka na human in 
najmanj boleč način, ter takoj izpustiti. V nasprotnem primeru se ekipi dodeli rdeči karton. 
 
 

XIV. 3. SIGNAL – OPOZORILO 
32. člen 

(petnajst minut do konca tekme) 
 
Glavni sodnik s tretjim signalom opozori tekmovalce, da je do konca tekme in do 4. signala ostalo še 
15 min časa. 
 
 

 
 
 
 

XV. 4. SIGNAL – KONEC TEKME 
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33. člen 
  (konec tekme) 

 
Glavni sodnik s tem signalom označi konec tekme. 
Če je bila riba zapeta pred ali ob 4. signalu, ima ekipa še 15 minut časa, da jo zajame s podmetalko in 
dvigne iz vode. 
 
 

XVI. 5. SIGNAL – VELJAVNOST ZADNJEGA ULOVA 
34. člen 

(morebitni zadnji ulov na tekmi) 
 
Glavni sodnik da 5. signal 15 minut po 4. signalu. Pred ali ob 4. signalu zapete ribe, ki do 5. signala ni 
zunaj vode, se ne šteje v ulov ekipe.  

 
 

XVII. TEHTANJE ULOVA 
35. člen 

(tehtanje in tehtalci) 
 
Za tehtanje ulova so zadolžene ekipe tehtalcev. Tehtalce mora zagotoviti izvajalec tekme za čas 
trajanja tekme. Pri tehtanju ulova morata biti poleg sodnika prisotna najmanj dva tehtalca z 
opravljenim izpitom za družinskega sodnika ali člani gospodarske komisije ali člani TK izvajalke 
tekme. Delo tehtalcev je lahko izmensko. 
 
Glavni sodnik določi člana ekipe tehtalcev, ki je zadolžen za tehtanje in člana, ki je zadolžen za 
vpis ulova in teže v tekmovalni karton. Poimensko zadolžitev ekip tehtalcev se vpiše v dnevnik 
tekme pred njenim začetkom in ob menjavi izmen. 
 
Pred tekmo mora glavni sodnik tehtalce seznaniti z zadolžitvami na tekmi. 
 
 

36. člen 
(tehtnice in postopek tehtanja) 

 
Tehtnice, s katerimi se tehta ulov so lahko mehanske ali digitalne in morajo biti opremljene s 
tarirnim gumbom oziroma stikalom. Delitev na sklali oziroma na ekranu tehtnice je v gramih, obseg 
tehtanja do 30 kg. Za tehtanje rib mora organizator zagotoviti namensko izdelano tehtalno vrečo, ki 
mora biti pred tehtanjem zmočena in odcejena. 
 
Med tehtanjem rib mora biti tehtnica obešena na ustrezni trinožnik ali drog. Mokro in odcejeno 
vrečo za tehtanje tehtalec obesi na tehtnico in postaviti kazalec oziroma števec v nulti položaj 
(tehtnico tarira). Tehtanje rib z držanjem tehtnice v roki ni dovoljeno. 
 
Ribe se tehta samo nad blazino za odpenjanje rib v tekmovalnem prostoru A ali v prostorih B ali C. 
Prostor za tehtanje rib izbereta tekmovalca. Tehtanje ulovljenih rib se opravi čim prej po ulovu in 
najmanj na vsaki dve uri. Tekmovalec sme stopiti v vodo do kolen in mrežo čuvarico vzeti iz vode in 
ribo položiti v vrečo za tehtanje rib. 
 
Vrečo z ribo prevzame član tehtalcev. Težo odčitajo: sodnik, član tehtalne ekipe in tekmovalec. 
Težo stehtanih rib se vpisuje v gramih (g). 
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Odčitano in vpisano težo ulova na tekmovalnem kartonu potrdita s podpisom tekmovalec, ki je ribo 
ujel, in sodnik. 
 
Morebitno pritožbo na tehtanje ribe se upošteva samo do vpisa odčitane teže in pred izpustitvijo ribe 
v vodo. 
 
Nepravilno vpisano težo popravi sodnik in se ob popravku podpiše. Ta dogodek sodnik vpiše v 
dnevnik tekme. 
 
Pri tehtanju ulova tekmovalni ekipi izvajalca tekme, mora biti prisoten vodja ali član 
sosednje ekipe. Vsak vpis ulova se zabeleži v evidenci člana tehtalne ekipe.  
 
V ulov štejejo samo krapi in/ali amurji. 
 
Po opravljenem tehtanju tekmovalec prevzame vrečo z ribo in jo odnese ter položi v vodo ustrezne 
globine in ribo izpusti. Izpuščanje ribe nadzorujejo sodnik in tehtalca. 
 

 
XVIII. IZRAČUN REZULTATOV 

37. člen 
(točkovanje ulova in izračun rezultata) 

 
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. 
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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 skupo 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. 
 
 

38. člen 
(kršenje tekmovalnih določil in izrek disciplinskih ukrepov) 

 
Za kršitev določil teh Pravil tekmovalec in ekipa prejmeta 1. opomin in RUMENI KARTON. Pri 
ponovitvi kršitve istega ali drugega določila teh Pravil tekmovalec in ekipa prejmeta 2. opomin in 
RDEČI KARTON. 
 
Tekmovalcu in ekipi se izreče RDEČI KARTON v primeru kršenja naslednjih določil teh Pravil brez 
predhodnega opozorila: 
1. V mreži čuvarici je dovoljeno imeti samo žive ribe in v vsaki mreži samo eno ribo. 
2. Tekmovalec, ki slabo postopa z ulovom in na tehtanje prinese poškodovano, omamljeno ali 
pohabljeno ribo mora to pod kontrolo sodnika takoj spustiti v vodo in ta ne šteje v veljavni ulov, 
tekmovalec in ekipa se kaznuje s diskvalifikacijo. 
3. Strogo je prepovedana uporaba vab in krme živalskega porekla, žive ali mrtve, ribje ikre in 
produktov iz kovine. 
4. Za vabe in krmo so dovoljene: moke in mešanice mok, bojliji ter naravno in umetno zrnje in peleti, 
razen umetnih kasterjev in črvov vseh vrst. 
5. Krogle za krmljenje izdelane iz mešanic zgoraj navedenih komponent ne smejo biti 
večjega premera kot 70 mm. 
6. Uporaba veziv kot argyla ali bentonita in uteži – krmilnikov na katere se lahko zalepi krma ni 
dovoljena. 
7. Skupna dovoljena količina vab in krme za 48 urno tekmovanje je 80 kg oz. 100 l na ekipo. 
8. Po zaključku tekmovanja se ostanki krme in vab ne smejo zmetati v vodo. 
9. Dovoljena je uporaba palic dolžine manj kot 4 metre, ribiške role morajo biti opremljene z zavoro. 
10. Ribolov lahko poteka samo znotraj tekmovalnega boksa in namišljenega podaljška 
zunanjih stranic v smeri vode – ribolovnega koridorja. 
11. Krmljenje zunaj ribolovnega koridorja je prepovedano. 
12. Ribolov se lahko izvaja samo s pomočjo ribiške palice z navezo in enim trnkom. 
13. Na navezi palice je dovoljeno uporabljati samo en trnek; namestitev vabe na las je obvezna. 
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14. Dovoljen je ribolov z uporabo uteži najmanjše teže 50g. 
15. V primeru, da se glavna vrvica pretrga mora biti izvedba naveze takšna, da se riba uteži lahko 
osvobodi; prepovedana je uporaba fiksne naveze uteži na glavni vrvici. 
16. Ribolov z uporabo plovca je prepovedan. 
17. Prepovedana je uporaba ribolovnih palic tipa swing feeder, swing tip, quiver tip. 
18. Stranski – bočni meti niso dovoljeni. 
19. Prepovedana je uporaba naprav na daljinsko upravljanje in sonarjev. 
20. Marker plovca, ki se uporabljata za označevanje ribolovnega koridorja sta lahko svetleča, 
lahko stojita samo znotraj ribolovnega koridorja, se v času tekmovanja lahko poljubno 
prestavljata, a morata biti po koncu tekme iz vode odstranjena. 
21. Obvezna je uporaba mrež čuvaric in blazin za polaganje rib, ki morajo zagotavljati varno ravnanje 
z ribo. 
22. Pred polaganjem rib na blazine in pred shranjevanjem ulova v mreže čuvarice morajo biti te 
zmočene z vodo. 
23. Po tehtanju mora biti riba živa, v dobri kondiciji in vrnjena v vodo na posebej pazljiv način. 
24. Šotori, cerade, dežniki in oprema ekip je lahko postavljena samo znotraj boksa. 
25. Prepovedano je osvetljevanje vode s svetilkami in reflektorji. 
26. Dovoljena je uporaba naglavne svetilke. 
27. V primeru sočasnega ulova lahko vstopita v vodo oba tekmovalca pred zajemanjem ribe s 
podmetalko. 
28. Po zaključku tekmovanja v boksu ne sme ostati nikakršnih smeti. 
29. Vse naprave za krmljenje rib, ki za pogon uporabljajo stisnjeni zrak, plin ali elektriko so 
prepovedane. 
30. Riba, ki ni ujeta z navezo ribolovne palice, se ne šteje v veljavni ulov. Prav tako ne šteje 
kot veljavni ulov riba, ki je zapeta z navezo tekmovalca sosednje ekipe in je zajeta izven 
tekmovalnega prostora tekmovalca, ki je ribo ulovil. 
31. Prepovedano je namerno zapenjanje rib. 
32. Prepovedana je uporaba odprtega ognja. 
33. Štiri (4) dni pred razpisano tekmo DP v LKO je trening ekipam na tekmovalni trasi 
prepovedan. 
34. Krmljenje rib se izvaja v času, ki ga pred tekmo določi glavni sodnik; izven tega časa ni 
dovoljeno hranjenje s pomočjo spod palic, ročnih zajemalk s podaljšanim držalom in poraba 
ročnih samostoječih katapultov. 
 
Podeljeni rdeči karton pomeni diskvalifikacijo ekipe. Rezultat, ki ga je na tekmi dosegla 
diskvalificirana ekipa se ne upošteva. 
 
Ekipo, ki se ne udeleži razpisane tekme se točkuje s toliko kazenskimi točkami, kot je sodelujočih 
ekip na tekmi +1. 
Tekmovalcem ekip, ki so bile diskvalificirane zaradi prejetega rdečega kartona ali kaznovane zaradi 
prejetega rumenega kartona, se izreče individualni ukrep po Pravilniku o tekmovanjih v 
sladkovodnem športnem ribolovu (v nadaljevanju: SŠR). 
Dolžnosti tekmovalcev, disciplinske kršitve in postopek izrekanja določa Pravilnik o tekmovanjih v 
SŠR. 
 
 

39. člen 
(državni prvak) 

 
Ekipa z najmanjšim seštevkom točk, postane ekipni državni prvak v LKO. V primeru, da imata dve ali 
več ekip v končni razvrstitvi isto število točk, se upošteva največja skupna teža ulovljenih rib na vseh 
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tekmah v nizu. V kolikor imamo še vedno izenačen rezultat, se upošteva skupni največji ulov na eni 
od tekem v nizu. 
 
 

XIX. DRŽAVNA REPREZENTANCA RZS V LKO 
40. člen 

(državni reprezentanci) 
 
Državno A reprezentanco RZS v LKO (v nadaljevanju: A reprezentanca) sestavlja do dvanajst (12) 
članov: šest (6) tekmovalcev in dva (2) rezervna tekmovalca (člana reprezentance), trener in vodja A 
reprezentance in člani po izboru vodje reprezentance. 
 
Člani reprezentance so lahko samo aktivni tekmovalci in se vanjo uvrstijo na podlagi doseženih 
ekipnih rezultatov iz tekočega DP A lige, od doseženega 1. do vključno 3. mesta. Četrto (4.) 
uvrščena ekipa je rezerva. Vsi tekmovalci morajo izpolnjevati še druge kriterije, ki jih predpisuje 
Pravilnik RZS o delu slovenskih reprezentanc v SŠR. 
 
Vodjo reprezentance predlaga v imenovanje na UO RZS podkomisija za LKO. Vodja reprezentance 
predlaga kandidata/te za trenerja in za pomočnike v imenovanje UO RZS. Člani A reprezentance 
nastopajo na ekipnem svetovnem prvenstvu (v nadaljevanju: SP) v LKO, ki ga organizira FIPS-e.d.. 
 
V primeru, da kateri od članov reprezentance odpove sodelovanje v reprezentanci, prosto mesto 
v njej, na predlog vodje reprezentance in predhodnega posveta s trenerjem, zasedejo aktivni 
tekmovalci po njunem izboru in po potrditvi TPK. O sestavi članov reprezentanc/e v LKO 
dokončno odloča UO RZS na predlog TPK. 
 

41. člen 
(odločanje o udeležbi reprezentance) 

 
O udeležbi reprezentance RZS v LKO na mednarodnih tekmovanjih odloča UO RZS na predlog TPK RZS 
na osnovi razpoložljivih finančnih sredstev. 

 
XX. KONČNE DOLOČBE 

42. člen 
(nezadostno število izvajalcev tekem) 

 
V primeru, da se ne prijavi zadostno število izvajalcev tekem za izvedbo državnega prvenstva 
lahko TK predlaga UO RZS, da se državno prvenstvo izvede z manjšim številom izvajalk kot je sicer 
določeno s temi pravili oziroma, da se organizira več tekem pri enem izvajalcu. 

 
43. člen 

(nezadostno število prijavljenih ekip) 
 
V primeru, da je prijavljenih premajhno število ekip lahko TK predlaga UO RZS, da se državno 
prvenstvo ne izvede. Najnižje število prijavljenih ekip je 8. 
 

 
44. člen 

(veljavnost pravil) 
 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po tem, ko jih sprejme UO RZS. 
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45. člen 
(tolmačenje pravil) 

 
Pravila tolmači UO RZS. 
Za reševanje vprašanj, ki v teh pravilih niso definirana ali so nejasna, se uporabi pravilnik 
mednarodne federacije FIPS-e.d.. 
 
 
 
 

Predsednik RZS: 
dr. Miroslav ŽABERL 

 
 


