ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE
KOMISIJA ZA ŠPORT
Maroltova 14, LJUBLJANA

OSNUTEK

Številka:
Na podlagi 31. člena Pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v Združenju multipla
skleroze Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZMSS) je Komisija za šport (v nadaljnjem besedilu
KŠ) na ….. seji, dne …………….. sprejela
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj invalidov ZMSS
v športnem ribolovu s plovcem
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba prvenstva članov
ZMSS v športnem ribolovu s plovcem.
2. člen
Prvenstvo v športnem ribolovu s plovcem se izvede v skladu s Pravilnikom za organizacijo in
izvajanje tekmovanj v ZMSS, določilih tega pravilnika in določilih razpisa za posamezno
tekmovanje.
3. člen
Prvenstvo v športnem ribolovu s plovcem se izvede pod pogojem, da je ribolov v programu
podružnic članic ZMSS.
4. člen
Prvenstvo v športnem ribolovu s plovcem se izvede v terminu, ki je določen v koledarju
športnih prvenstev KŠ pri ZMSS.
II. TEKMOVANJE
a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)

5. člen
Na prvenstvu v športnem ribolovu lahko sodelujejo člani, ki so na predtekmovanjih po
podružnicah dosegli normo, ki jo vsako leto KŠ pri ZMSS predpiše ob razpisu tekmovanja.
Prvi trije iz prejšnjega leta imajo pravico do nastopa v tekočem letu brez predtekmovanja.
Na prvenstvu v ribolovu lahko sodelujejo vsi člani ZMSS brez predtekmovanja, če KŠ ne
predpiše norme.
6. člen
Izjemoma je dovoljena pomoč tistim invalidom, ki sami niso sposobni uporabljati
podmetalko, nadevati vabo, metati vabo v vodo in snemati ribe.
Tekmovalci, ki imajo težave z vidom, imajo pravico, da mi pomočnik sporoča prijem ribe.
Pomočnika je potrebno prijaviti v skladu z razpisom za izvedbo tekmovanja.
Na prvenstvu v športnem ribolovu tekmovalci lahko lovijo stoje ali sede.
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7. člen
Rezultati se izračunajo na težo ulovljenih rib, vsakič se tehta tudi najtežja ulovljena riba (naj
riba).
Vsi tekmovalci tekmujejo v enotnem sektorju.
8. člen
Izvajalec ali lastnik (upravljalec) ribnika ali reke lahko določi posebne omejitve, glede na
značilnosti lovišča.
9. člen
Če je tekmovanje na enem prostoru se izvede dirigirani žreb na tak način, da se ribolovna
mesta primerna za dostop in nemoten ribolov najprej dodeli članicam in članom na
invalidskih vozičkih, nato pa preostala mesta še drugim tekmovalcem.
III. KATEGORIJA
10. člen
Tekmovanje je ločeno v ženski in moški konkurenci.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. ČLEN
Tekmovalec ali vodja ekipe se lahko pred, med ali petnajst minut po končanem tekmovanju
pisno pritoži komisiji za pritožbe v skladu z 22., 23. In 24. členom Pravilnika za organizacijo
in izvajanje športnih tekmovanj pri ZMSS.
12. člen
S sprejetjem tegaTehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj invalidov
ZMSS v športnem ribolovu s plovcem, preneha veljati Pravilnik, ki je bil sprejet 24.12.2004.

KOMISIJA ZA ŠPORT PRI ZMSS:
Predsednica: Ana MOHAR
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