Ribiška družina Brestanica – Krško
Raztez 1A
8280 Brestanica

RIBIŠKIM DRUŽINAM

V Krškem, 08.08.2019

VABILO-RAZPIS
RD Brestanica-Krško vabi na pokalno prijateljsko tekmo, ki bo v nedeljo, 25.8.2019 na tekmovalni trasi
Rožno na zajezitvenem bazenu HE Krško na reki Savi, ki lahko istočasno služi kot zelo dober trening
tekmovalcev , ki bodo na tej trasi nastopili v različnih ligah.
Program tekmovanja:
od 7,00-7,25 prijava ekip
od 7,30-7,45 žrebanje startnih mest in skupinski odhod na traso
od 7,55-9,30 priprava na tekmovanje
od 9,30,00-13,30 tekmovanje
od 13,30-14,00 tehtanje
od 14,30-16,00 kosilo in razglasitev rezultatov
Zbor udeležencev je v gostišču Pečnik »PRI MOSTU« pred mostom čez Savo na odcepu za Brestanico, ob
glavni cesti Krško-Sevnica, kjer bo tudi kosilo. Tekmovalna trasa je na levem bregu zajezitve Save, cca 2
km od Brestanice proti Sevnici oziroma Blanci po štajerski strani, odcep levo pri tabli Presladol, pod
železniško progo in nato cca 500 m levo nazaj. Obala je izvedena z kamnito oblogo ter urejenimi podesti.
Potrebne so mreže za shranjevanje rib dolžine cca 3-4m. Globina vode na 11,5 m je do 6,5 m
Odškodnina po tekmovalcu znaša 15,00 €, za vodjo ekipe 10,00 € in se plača na TRR 02980-0011466627
pri NLB. Potrdilo o plačilu je potrebno predložiti ob prijavi ekipe ali predložiti naročilnico z navedbo
števila oseb, na osnovi katere bo organizator izstavil račun. Ekipa pobratene RD ne plača startnine.
Tekmuje se ekipno s po tremi tekmovalci v ekipi. Trening je možen brezplačno 22-23.8. s predhodno
najavo Z. Bregarju z navedbo ekipe in števila udeležencev. Uporaba čuvaric in odvzem rib ni dovoljeno.
Potek tekmovanja skladno s tekmovalnim pravilnikom RZS. Obvezna je registracija tekmovalcev, za
katero odgovarja vodja ekipe. Dovoljene vabe kompostnik, kostni črv, koruza.
Vsak tekmuje na lastno odgovornost in organizator ne prevzema odgovornosti iz naslova eventualnih
poškodb v času priprav, tekmovanja in zadrževanja na trasi.
Kontakt organizatorja in prijava ekip: Zdravko Bregar mob. 041.466.797, bregar.zdravko@gmail.com
V pričakovanju udeležbe vas lepo pozdravljamo in želimo DOBER PRIJEM!
Vodja TK:
Zdravko Bregar l.r.

Predsednik:
Aleš Buršič l.r.

Ribiška družina Brestanica Krško je vpisana pri Okrožnem sodišču v Krškem. ID za DDV: SI91187125. Matična št.
5183740000, TRR SI56 0298 0001 1466 627 Ribiška družina ni davčni zavezanec.
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