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POROČILO O 3. TEKMI 

državnega prvenstva LRP – RIBIČEV 

PARAPLEGIKOV, ZDRUŽENIH V POK SLOVENIJE IN ČLANOV 

RIBIŠKIH DRUŽIN 

 

 
 
 

Podpisani delegat Drago ORNIK  podajam poročilo o izvedbi tekme za izbiro reprezentance 

Slovenije v lovu rib s plovcem za invalide – kategorija: člani in članice.  

Tekma je v letnem načrtu RZS. Odgovorni komisar je: Valentin Zdravko GRILC 

1. Izvajalec tekme je bila ribiška družina  Maribor 

2. Datum tekme4.6.2020 . Zbor tekmovalcev: ob 7 uri, začetek tekme: ob 9,30 uri. 

3. Vodja tekme: Bojan JAVORNIK,  Glavni sodnik: Drago KUTNJAK 

4. Tekma je bila v (vpiši vodni objekt in kraj): Ribnik UN Maribor Pivola. 

5. Vreme v času tekmovanja (ustrezno obkroži): 

sončno  –  toplo  –  mrzlo  –  oblačno  –  deževno  –  vetrovno  -  nevihtno 

6. Število sodelujočih ekip: sedem tričlanskih ekip 

7. Število sodelujočih posameznikov: dva posameznika 

8. Pripravljenost tekmovalne trase (ustrezno obkroži): 

odlična  –  dobra  –  ustrezna  –  neustrezna 

9. Delo sodniškega kadra na tej tekmi (ustrezno obkroži): 

odlično  –  dobro  –  zadovoljivo  –  nezadovoljivo 

10. Tekmovanje je potekalo (ustrezno obkroži): 

brez pripomb  –  z manj zahtevnimi pripombami  –  z zahtevnimi pripombami  – 

s pritožbo v pisni obliki – z diskvalifikacijo 

11. Konec tekme: ob 13,30 uri; konec prireditve ob 15,00 uri. 

 

 

OPOZORILO: Delegat je v skladu z 11. členom Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem 
športnem ribolovu v roku treh dni po končani tekmi oddati na naslov RZS: a) 
to poročilo, b) podpisani in žigosani dnevnik tekmovanja, c) pregled rezultatov 
v ekipni konkurenci in konkurenci posameznikov ter č) popis stroškov 
sodelovanja za: delegata, glavnega sodnika in komisarja lige. 
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Vodja 
tekmovanja: 

Bojan JAVORNIK 

delegat: Drago ORNIK 

gl. sodnik: Drago KURNJAK 

komisar lige: Valentin Zdravko GRILC 

 

 

PODROBNOSTI S TEKMOVANJA – 

analiza, pripombe in predlogi delegata 

 

Objekt je primeren za tekmovanje tega ranga, ker je dostopen in z dovolj veliko gostoto in 

strukturo ribjih vrst. 
Pri tekmovalcih je opaziti napredek v tehniki ribolova, opremljenosti in pozitivnem pristopu ter 

tovariškem odnosu med tekmovalci. odnosu med sotekmovalci. 

 

 

 

 

V /Pivoli  dne 4.6.2020 

Podpis delegata: Drago ORNIK l.r. 

Vodja tekmovanja Bojan JAVORNIK 

 

 

 


