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OBMOČNO ZDRUŢENJE PTUJ
Vičava 1
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OBMOČNIM ZDRUŢENJEM VETRANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
POLICIJSKIM VETERANSKIM DRUŠTVOM SEVER
ZADEVA: Vabilo – razpis tradicionalne tekmovanja rib s plovcem Ptuj 2012
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ptuj pod pokroviteljstvom ZVVS in Mestne občine Ptuj
organiziramo 11. tradicionalno tekmovanje Veteranov vojne za Slovenijo v lovu rib s plovcem Ptuj 2012.
Tekmovanje bo v soboto, dne 4. avgusta 2012 v Ptuju, Ribnik Rogoznica.
Tekmovanje ekip bo potekalo pod pokroviteljstvom Mestne občine Ptuj v počastitev občinskega
praznika MO. Tekmovanje posameznikov pa pod pokroviteljstvo ZVVS.
Najbolje uvrščene ekipe in posamezniki bodo nagrajeni s pokali in medaljami. Vsak udeleženec dobi
spominski znak tekmovanja.
Potek tekmovanja:
Od 06,30 do 07,00 ure prihod v Ptuj in prijava tekmovalcev
Od 07,00 do 08,00 ure žrebanje startnih mest
Od 08,00 do 08,55 ure odhod na lovna mesta in priprava na tekmovanje
Od 08,55 do 09,00 ure hranjenje
Od 09,00 do 12,00 ure potek tekmovanja
Od 12,00 do 13,00 ure tehtanje
Od 13,00 do 14,00 ure kosilo
Ob 14,00 uri razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in medalj najbolje uvrščenim tekmovalcem.
Lovijo se naslednje vrste rib: krap, baboška, ploščič, androga, rdečeoka in rdečeperka.
Nadaljevanje srečanja in druženja ob dobri jedači in kapljici. Dobro voljo prinesite s seboj.
Vljudno Vas prosimo, da se tekmovanja udeležite. Prijave pošljite na zgoraj navedeni naslov ali na
telefon vsak torek med 17.00 in 18,00 uro, lahko pa tudi na e-mail: info@ptuj.zvvs.si , ali Stanko Žitnik;
zitniks@gmail.com ali po telefonu Stane ŽITNIK, M: 031 380-570 in Dušanu HORVATU, M: 040 325-706,
kjer lahko dobite dodatne informacije.
Odškodnina za tekmovanje je 13 EUR po tekmovalcu, spremljevalci 8 EUR. Lahko jo plačate na TR št.:
Sl56 04202 0000430326 ali neposredno ob poimenski prijavi ekipe na kraju tekmovanja.
Pravico nastopa na tekmovanju imajo člani, ki izpolnjujejo pogoje iz 7. člena Pravil športnih iger/
tekmovalci rojeni leta 1973 in starejši/. Prijave bomo sprejemali do 20. julija 2012. Prosimo vas,
da se zaradi tehnične izvedbe, drţite roka in nam pošljete izpolnjene prijavnice. Tekmovanje bo
potekalo ekipno. Ekipa šteje 3 člane in vodja ekipe. Krmljenje dovoljeno, razen s plavajočo
hrano. Lovi se po pravilniku RZS o lovu rib s plovcem.
V pričakovanju našega srečanja Vas iskreno pozdravljam in Vam želim dober prijem!
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