Datum: 31.08.2021

RAZPIS
Ribiška družina Celje prireja posamezno tekmovanje v lovu rib s plovcem za

POKAL ŠMARTINSKEGA JEZERA,
ki bo v nedeljo 12.09.2021, pri ribiškem domu na polotoku
Brezova ob Šmartinskem jezeru
Ribiška družina Celje organizira 4. tekmo Pokala Šmartinskega jezera. Tekmuje se posamezno. Prvi
trije tekmovalci v sektorju dobijo kolajne, zmagovalci sektorja pa pokale. Tekmovanje bo potekalo na
tekmovalni trasi pri ribiškem domu na polotoku Brezova.
Prijavo pošljite najkasneje do 09.09.2021. Možno se je prijaviti tudi na dan tekme.
Štartnina znaša 12,00 eur. Razglasitev rezultatov in kosilo bo na polotoku Brezova.
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Zaradi corone 19 žreb v celoti opravi organizator tekme. Udeleženci morajo upoštevati obnašanje v razmerah
pandemije. Biti morajo zdravi. Število tekmovalcev je omejeno na 45.
Šmartinsko jezero je zelo bogato z ribjim drobižem (zelenka, rdečeoka, rdečeperka, androga), zanimivi za lov pa
so tudi ploščiči in krapi. Trasa bo v bližini ribiškega doma, voda je globoka od enega do treh metrov.
V skladu s sklepom UO RZS in dopisom RZS št.: 2019/21-M z dne 15.02.2019 morajo biti vsi tekmovalci, ne
glede na vrsto ali rang tekmovanj, registrirani na način, kot to predvideva tretji člen Pravilnika RZS o tekmovanjih
v sladkovodnem športnem ribolovu.
In kako pridete do ribiškega doma na polotoku Brezova?
Če greste iz smeri Maribora morate v Vojniku za pokopališčem zaviti na desno (če pa iz smeri Celja pa pred
pokopališčem na levo) po asfaltni cesti. Po približno 1,5 km zavijete levo (opozorilni napis RIBIŠKI DOM), po
asfaltu vse do parkirnega prostora. Vse ostale informacije dobite pri Srečko Lah na GSM 041 570 175!
TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST!
Vodja tekmovalne komisije:
Srečko Lah,l.r.
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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/JanssenCilag 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.
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