
Podkomisija RZS za LKO je na 2. rednem sestanku v tem mandatu sprejela Spremembe in 

dopolnitve Pravil RZS za LKO 2019 zaradi uskladitve s pravili FIPSed. 

   

Spremembe v Pravilih RZS za LKO 2019 
 

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

točke (2. SIGNAL – ZAČETEK TEKME): 

 

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, baterijskih 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. 

Dolgotrajno osvetljevanje vode z naglavnimi svetilkami in z drugačnimi svetili pri izvajanju meta 

tekmovalcem ni dovoljeno. 

 

Spremeni se 31. člen (nepravilno zapeta riba) XIII. točke (2. SIGNAL – ZAČETEK TEKME): 

 

Prepovedano je namerno zapenjanje rib. V primeru, da se riba ne namerno zapne izven ust za kateri 

koli drugi del telesa se poškodba na ribi obvezno takoj oskrbi z razkužilom. Tako ujeta riba šteje v 
veljavni ulov. 

 

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. 

 

 

TPK RZS LKO 

Predsednik, 

Aleksander Kolar 

 

 

 

 

 

 


