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ZADEVA: 61. TEKMA RIBIČEV ZA POKAL BLEDA 
   
Ribiška družina Bled prireja 2. in 3. julija 2021 že 61. TEKMO ZA POKAL BLEDA. Za osvojitev 
Pokala Bleda bodo ribiči  tekmovali v : 

• •         lovu na najtežjo ribo v Blejskem jezeru 

• •         lovu rib (postrv, lipan) v Savi Bohinjki 
 

Program:  
Petek   02. julij 2021 -  ribolov na najtežjo ribo v Blejskem jezeru 

• •         od 16:30 ure dalje prijava tekmovalcev v Zdraviliškem parku pod Blegošem 

• Priporočamo da vozila parkirate na parkirišču TVD Partizan (300 m stran) 

•           ob 18:00 uri začetek tekmovanja, ki bo trajalo do 22.00 ure 

• •      ob 22:30 uri razglasitev rezultatov in podelitev priznanj v Zdraviliškem parku 

• •         od 21:30 ure do zaključka, tekmovalci dobijo toplo hrano in pijačo 

• •     Vodja tekmovanja Krištof Cuderman 

 

  
Sobota  03. julij 2021 -  lov ribe (amerikanka, potočna postrv in lipan) v Savi Bohinjki 

• •         Ob 07:15 uri zbor tekmovalcev pri mostu v Ribnem in prijava. 

• •     Ob 08:15 uri kratka navodila na Ribnskem mostu in odhod na traso 

       (OBVEZNA ZA VSE TEKMOVALCE!!!) 

• •         Ob 08:30 uri začetek tekmovanja, ki bo trajalo do 11:30 ure. 

• •         Ob 12:00 uri kosilo, razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za lov na 

       Savi Bohinjki v na prostoru pri RIBNSKEM MOSTU. 

•         Vodja tekmovanja Krištof Cuderman  

  
Navodila in pojasnila 

• •         Prijave sprejema RD Bled, na e-naslov: info@ribiska-druzina-bled.si ali 

ob prijavi na dan tekmovanja 

• •         Ribolovnica za tekmo v petek znaša 15,00 € za vsakega tekmovalca. 

• •         Ribolovnica  za tekmo v soboto  znaša 25,00 € za vsakega  tekmovalca, v  to je 

všteto kosilo po tekmovanju in možnost ribolova do mraka,  

• •       Člani RD Bled v svojo ribolovno dovolilnico vpišejo datum! 

• •        Vsaka RD lahko prijavi neomejeno število tekmovalcev 

  Lov v jezeru:  

• •        Ni dovoljeno loviti na živo ribo in žabo, kostnega črva in školjko. 

• •         Prijavi se lahko vse ujete velike ribe, meri se teža pomnožena s faktorjem. 

• •         Faktorji in razmerje  

• •         krap 1 – som 1,5      (najmanjše mere krap-35 cm do 7 kg; som 70 cm) 

• •         krap 1 – ščuka 2,5   (ščuka - 60 cm) 

• •         krap 1 – smuč 3       (smuč - 60 cm) 

• •     krap 1 – jezerka 4   (jezerska postrv - 50 cm) 
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• ●     skupina ribičev lahko lovi skupaj, po žrebu vodje (2L, 3D, 4L, 5D…) 

           •        Pred tekmovanjem in med tekmovanjem ni dovoljeno krmljenje rib. 

• •         Loviti je dovoljeno le z enim ribolovnim priborom, s plovcem ali brez. 

• •         Vsak tekmovalec mora imeti ob sebi podmetalko, v kateri bo zadržal živo ribo   

do prihoda sodnika. Ujeto mersko ribo (razen krapa nad 7 kg) ribič lahko vzame 

in s tem zaključi ribolov, lahko pa ribo izpusti in lovi naprej. 

• •         Zmagovalec petkovega ribolova bo ribič – tekmovalec, ki bo ujel najtežjo ribo. 

• •         Ocenjuje se do 15. mesta 

• •         Prvi trije prejmejo priznanja in nagrade sponzorjev 

• • TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST 

  

 Lov v Savi Bohinjki:    (UJEMI – SPUSTI) 

• •        tekmovanje bo v revirju št.4, to je od Ribnskega do Bodeškega mostu. 

• •        Dovoljen je lov z muharico, ter umetno muho brez zalusti dolžine max. 5 cm. 

• •       Vrvica ne sme biti dodatno obtežena. Kršitev pravil bo ustrezno sankcionirana 

(prva kršitev – nazadovanje za 5 mest; druga kršitev – diskvalifikacija). 

• Za rezultat se šteje dolžinski seštevek največ 3 (treh) rib, ob upoštevanju spodaj 

navedenega faktorja za posamezno ribo. Ribič da izmeriti ribe po lastni presoji. Ko 

sodnik izmeri ribo jo je potrebno takoj nepoškodovano vrniti v Savo Bohinjko. Ko je 

vpisana tretja riba z ribolovom zaključi. Tekmovalec, ki zaključi z ribolovom mora 

tekmovalni listek takoj oddati najbližjemu sodniku, ta pa tekmovalni komisiji. 

• Pred znakom za pričetek tekmovanja ni dovoljeno loviti ali stopiti v vodo. 

• Začetek in konec tekmovanja bosta označena s predpisanim zvočnim signalom. 

• Dovoljen je ulov rib naslednjih vrst in najmanjših mer:  

• lipan 35 cm/1,3  

• potočna postrv 30 cm/1,1  

• amerikanka 30 cm/1,0  

• RIBE SE MERIJO NA MILIMETER NATANČNO, ČAS SE NE UPOŠTEVA! 

• Lovi se v posamični in ekipni konkurenci, ekipa šteje 3 člane 

• Posamezno ekipo RD lahko zastopajo samo njihovi člani 

• Rezultati se ocenjujejo do 15. mesta. Prve tri ekipe in posamezniki  prejmejo priznanja 

in nagrade sponzorjev  

• SKUPNI ZMAGOVALEC IN PREJEMNIK 61. POKALA BLEDA je ribič, ki v 

seštevku obeh dni doseže najboljši rezultat glede na razvrstitve na obeh tekmah 

• Vsa dodatna pojasnila zahtevajte na zboru ribičev pred začetkom ribolova.  

• TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST 

 

Po končanem tekmovanju ima vsak tekmovalec pravico izkoristiti ribolovno dovolilnico  

v Savi Bohinjki in loviti do mraka v skladu s ribolovnim režimom napisanim na 

dovolilnici. (ujemi-spusti) 
 

 

Lep pozdrav in dober prijem!     Predsednik RD Bled 

dr. Gorazd Pretnar 
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