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Invalidskim organizacijam Slovenije

REGISTRACIJA TEKMOVALCEV ZA RIBIŠKA TEKMOVANJA ZA
INVALIDE NA DRŽAVNI IN SVETOVNI RAVNI

Ribiška zveza Slovenije je nacionalna panožna športna zveza za dve športni panogi in sicer:
- ribištvo – sladkovodni športni ribolov
- ribištvo - kasting (suhe ribiške discipline)
Po veljavnem Pravilniku RZS o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu morajo biti tekmovalci
registrirani pri RZS in potem še v registru športnikov pri OKS-ZŠZ.
Registrirani tekmovalci z veljavno izkaznico pridobijo pravico sodelovati na ribiških tekmovanjih in na
uradno prijavljenih tekmah uporabljati mrežo za čuvanje rib. V letu 2019 je začela država s poostrenim
nadzorom ribiških tekem in preverjanjem veljavnosti registracije posameznikov, ki sodelujejo na takih
prireditvah. Želimo poudariti, da posamezniki, ki želijo tekmovati na državni in svetovni ravni morajo imeti
opravljen ribiški izpit, da se lahko registrirajo kot tekmovalci. Za pridobitev ribiškega izpita se je potrebno
včlaniti v eno od 64 ribiških družin (nadalje RD) in opraviti pripravniški staž (spoznavanje osnov
sladkovodnega ribištva, predavanje z naknadnim ustnim izpitom). Na podlagi tega lahko RD registrira
posameznike pri RZS kot ribiče – tekmovalce v različnih disciplinah ene od obeh kategorij največkrat v
disciplini lov rib s plovcem za invalide. Prav tako Pravilnik o tekmovanjih določa, da mora biti ribiški
tekmovalec–invalid na državni ravni tekmovanj, obvezno član enega od invalidskih društev in hkrati član
ene od ribiških družin.
RZS je pripravljena stopiti nasproti invalidskim organizacijam glede možnosti celovitega opravljanja
predavanj za ribiški izpit, samega ribiškega izpita in dela začasnega programa »športni delavec v
sladkovodnem ribištvu« z namenom, da zainteresirani posamezniki – ribiči invalidi, izpolnijo vse
zahtevane pogoje za pristop k tekmovanjem na državni in svetovni ravni ribiških tekmovanj. Tako se lahko

dogovorimo za enotno lokacijo, termin predavanj in opravljanja izpitov. Zvezo ŠIS - SPK prosimo, da
zainteresiranim invalidom posreduje informacijo, da se čim prej včlanijo v eno od RD in nam posreduje
podatke o njihovem številu in iz katerega dela Slovenije prihajajo, za lažjo izvedbo usposabljanja.
Na koncu želimo še enkrat poudariti, da RZS ne želimo omejevati posameznikov–invalidov , ki radi lovijo
ribe in so do pred kratkim lahko na različnih srečanjih ob ribolovu smeli uporabljati mreže za čuvanje rib.
Ti lahko še naprej lovijo na t.i. 'ribiških druženjih/prireditvah z elementi tekmovanja' a na način, da lovijo z
veljavno dovolilnico in po režimu, ki ga dovolilnica predpisuje. Glede na ribolovni režim organizator poskrbi
za sprotno beleženje rezultatov (teža ali število ujetih rib) in ravnanje z ribami (bodisi uplen določenega
števila vrst rib bodisi vračanje nepoškodovanih rib nazaj v vodo).
Lep pozdrav.
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PRILOGE:
- čistopis Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu

