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Velenje, 21.06.2021 

Vabilo 
TEKMOVANJE ZA  

OBČINSKI  PRAZNIK OBČINE VELENJE 
 

Ribiška družina Velenje razpisuje tekmovanje v lovu rib z plovcem  za  občinski 
praznik Velenje  ki bo ob Škalskem  jezeru v NEDELJO dne, 12.09.2021  

– POPOLDAN  
 
 
Zbor tekmovalcev je ob 1200 uri pri ribiškem domu RD-Velenje 
 
 Tekmovanje bo potekalo na običajni tekmovalni  trasi..( dostop z avtomobilom ) 
 Na trasi je globina vode približno od 1,5m – 7m  
 Najpogostejše ribe so; KRAP, PLOŠČIČ, ANDROGA, RDEČEOKA, BABUŠKA, KLEN.. 
 Tekmuje se posamezno  in po pravilniku LRP,  
 Poimenske prijava na dan tekmovanja  ali na tel. št.031 524 326  g. Pavel Sešel  
 Plačilo štartnine  ob vpisu na tekmi. 
 TEKMUJEJO LAHKO SAMO REGISTRIRANI  TEKMOVALCI .in MORAJO imeti 

potrdilo ali dokazilo za Covid.19,ki ga predložijo na dan prijave. 
            Prispevek tekmovalca, ki znaša 12 € v katerega je všteta trudi  malica   
 
Program: 
 
1200  - Zbor, vpis, pregled plačanih prispevkov 
1230  - Pričetek žrebanja 
1300  - Odhod na traso 
1420 -  Krmljenje  
1430 - Pričetek tekmovanja  
1830 - Konec tekmovanja in tehtanje ulova  
2000 - Malica ,ter razglasitev rezultatov  in podelitev nagrad .  
 
 

TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST !! 
 

 
 

                                                                                                          Predsednik tekmovalna komisija  
                                                      Pavel Sešel  

                  
 
 
 



1. UKREPI PRED TEKMOVANJEM 
 

- Na tekmovanje lahko pridejo zgolj tekmovalci brez zdravstvenih težav. Na prvem tekmovanju v posamezni 
tekmovalni panogi vsak tekmovalec podpiše izjavo s katero potrjuje prihode na tekmovanja v neoporečnem 
zdravstvenem stanju, seznanitev z navedenimi navodili in splošnimi preventivnimi ukrepi za preprečevanje 
širjenja okužbe SARS-Cov-2 ter resničnost priloženih potrdil in dokazil.1 Izjave hrani komisar lige do zaključka 
tekmovalnega leta. 
- Žreb tekmovalnih mest opravita delegat tekme in glavni sodnik ali komisar brez prisotnosti tekmovalcev; 
nastopajoče tekmovalce se individualno seznani z rezultati žreba; 
- Skupaj s prijavnico mora vsak tekmovalec ali vodja ekipe za vse tekmovalce ekipe, v prijavnici navesti vrsto 
potrdila oz. dokazila in komisarju lige dostaviti enega izmed naslednjih potrdil oz. dokazil: 

 dokazilo o cepljenju (različna cepiva imajo različne parametre veljavnosti) ali 
 potrdilo o prebolevnosti, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev ali 
 potrdilo o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega testa HAG, ki ne sme biti starejše od 72 ur. 

Veljavnost potrdil in dokazil preveri delegat tekme, ki tudi odloči v primeru spornosti posameznega potrdila ali 
dokazila, o dopustnosti sodelovanja na tekmovanju. Tekmovalec za katerega delegat odloči, da na tekmovanju 
ne more sodelovati in tekmovalec, ki ne dostavi veljavnega potrdila ali dokazila, mora prizorišče tekmovanja 
nemudoma zapustiti. 
- Z navedenimi potrdili in dokazili se morajo delegatu tekme izkazati tudi ostali sodelujoči na posameznem 
tekmovanju (sodniki, merilci, nujno spremljajoče osebje), sicer jim delegat ne dovoli sodelovanja. Podatke o 
potrdilih in dokazilih za sodnike in druge spremljajoče osebe zapiše delegat tekme v poročilo. 

 
2. UKREPI MED TEKMOVANJEM 

 
- Na tekmovalnem prostoru se lahko zadržujejo samo osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. 
Prisotnost gledalcev je prepovedana. 
- V primeru, da med tekmovanjem med tekmovalci, sodniki ali drugim osebjem ni mogoče zagotoviti varne 
razdalje (več kot meter in pol) je potrebno uporabljati zaščitno masko; 
- V času tekmovanja ni dovoljena izmenjava opreme ali drugega pribora med tekmovalci; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vzorec izjave je priloga 1 teh navodil. 



Priloga 1: IZJAVA 
 
Spodaj podpisani ……………………………………….   izjavljam: 

- da prihajam na posamezna tekmovanja zdrav in brez zaznanih simptomov bolezni kot so povišana 
telesna temperatura, kašelj, močan glavobol, boleče žrelo, nahod in težko dihanje;  

- da sem seznanjen s splošnimi preventivnimi ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-COV-2, ki 
se nanašajo na medsebojno razdaljo, obveznost nošenja zaščitne maske ter higiene kašlja in s posebnimi 
ukrepi, ki izhajajo iz Navodila za izvajanje ribiških tekmovanj;  

- da so priložena potrdila oz. dokazila o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem rezultatu testa resnična in 
da se zavedam, da sem v nasprotnem primeru podvržen kazenski odgovornosti. 
 
Datum:                                                                                                      Lastnoročni podpis: 
 
 

Priloga 2: PREDPISANA VELJAVNA POTRDILA IN DOKAZILA COVID 19 
Skladno z določili 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov lahko na posameznem 
tekmovanju v uradnih tekmovalnih sistemih sodelujejo tekmovalci ter drugo organizacijsko osebje, če predložijo: 

1. Dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni 
starejši od 72 ur; 

2. Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa prebolevnosti (PCR), ki je starejši od deset dni, razen če 
zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba 
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, 

3.      Dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: 

         - drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, 

         - drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 

         - prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 

            21 dni;        

         - odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen- 

            Cilag  najmanj 14 dni, 

         - prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca 

           najmanj 21 dni, 

         - drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia"s Gamaleya National Centre of  

           Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, 

        - drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali 

        - drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni. 

 
 


