DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR
Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor
tel.: 02/2522182, gsm: 041/777 132
faks.: 02/6208851

83

e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si
spletna stran: www.dgnp-mb.si
Podružnica Ptuj, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj

let delovanja

Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno enaka
Maribor, 6. 4. 2017
Št.: 276/17
Na podlagi tekmovalnega koledarja in plana Športne zveze gluhih Slovenije za leto 2017 razpisujemo

DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V RIBOLOVU
POSAMEZNO, EKIPNO
Organizator: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije

sobota, 15. julija 2017
Program tekmovanja:
7.00 - 7.30 Zbor tekmovalcev
7.30 - 8.00 Himna, otvoritev-pozdravni nagovor, obrazložitev pravil, žrebanje štartnih številk
8.30 - 10.30 Začetek tekmovanja prvi polčas tekmovanja.
10.30 - 11.00 Prekinitev ribolova, tehtanje ulova prvega polčasa.
11.00 - 13.00 Drugi polčas, konec tekmovanja in tehtanje ulova, za rezultat šteje ulovljeni kg.
14.00 - 15.00 Kosilo
15.00
Slavnostna razglasitev rezultatov ekipno in posamično.
Lokacija: Ribiško društvo Jelenče, Pesnica 28, 2211 Pesnica pri Mariboru
Propozicije:
- Državno prvenstvo gluhih v ribolovu bo izvedeno v skladu s splošnim in tehničnim
pravilnikom za izvedbo tekmovanj ŠZGS in ribiške zveze Slovenije.
- Vsako društvo lahko prijavi 1 ekipo (3 tekmovalci) in dodatno največ dva za kategorijo
posamezno. Maksimalno 48 lovnih mest.
- Ribolov je dovoljen z eno palico in enim trnkom na plovcu - brezzalustnik. Med tekmovanjem
se lahko krmi le z manjšimi kepicami ali s fračo. Dovoljene so vse vabe. Prepovedan je kruh .
Lovi se obvezno na dnu ribnika. Ulov je veljaven, če je ob znaku za konec riba iz vode.
- Obvezen ribiški pribor: pribor za odpenjanje ribe, podmetalka in mreža za shranjevanje rib.
- V ribniku velikost 1h je možen ulov rib: krap nad 1kg. do 6kg. in amur.
- Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
- Ob prijavi poslati naročilnico za kosilo.
- Cena kosila 9,00 EUR. Restavracija Snežinka, 2211, Pesnica pri Mariboru.
- Rok prijave: 4. julij 2017, ekipo s seznamom tekmovalcev prijavite na predpisanem obrazcu
(ŠZGS), e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si.

Športni pozdrav
Milan Kotnik
strokovni delavec-sekretar

Valerija Škof
predsednica športne sekcije

Jože Koser
predsednik ribiške sekcije

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor (Društvo GNP Maribor) ustanovljeno leta 1933.
TRR: 04515-0000800176, DŠ: 56744099, šifra dejavnosti: 94.991
Invalidska organizacija odraslih gluhih in naglušnih prebivalcev 41 občin in mest Podravja s statusom društva v javnem interesu

