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V A B I L O 
NA SREČANJE RIBIČEV 

 

Kraparska sekcija ribiške družine Bistrica na podlagi sprejetega sklepa upravnega odbora z dne 

03.02.2016 razpisuje srečanje ribičev v sklopu katerega bo organizirano tudi srečanje kraparjev 

v lovu na največjega krapa, ki bo potekala na tekmovalni trasi akumulacijskega jezera Mola 

od petka 24. junija, do nedelje 26. junija 2016. 

 

Program: 

dan ura program kraj 

petek 

16.45 Zbor ekip Ribiški dom, Soze 

15, Ilirska Bistrica 17.00 Žrebanje tekmovalnih mest 

17.15 
Odhod na tekmovalna mesta in 

priprave na tekmo Tekmovalna trasa 

18.00 Pričetek tekmovanja 

nedelja 
13.00 Konec tekme Tekmovalna trasa 

14.00 Razglasitev rezultatov, kosilo Ribiški dom  

 

Na tekmovalni trasi AK Mola globina vode meri od 2 m do 15 m. Ribe, ki naseljujejo jezero so 

krap, amur, ščuka, smuč, ploščič, klen, rdečeoka, drečeperka, zelenika in rjavi somič. 

  

Tekmovanje bo potekalo po prirejenih Pravili o tekmovanju v LKO.  

 

TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST !!! 

 

Prijavnina se poravna na dan srečanja ob prihodu na srečanje pri oskrbniku Ribiškega doma in 

znaša za:   

Goste Kraparje 40 € na člana ekipe, 

Kraparje Člane RD Bistrica in ostale člane RD Bistrica, ki se bojo udeležili 

dvodnevnega ribolova na največjega krapa je 20 € na člana ekipe,  

Člane RD Bistrica, ki se bojo udeležili srečanja dne 26.06.2016 je 15 € na 

posameznika.  

 

Za vsakega udeleženca bo v soboto na voljo obrok hrane. Prav tako bo za vse udeležence ob 

zaključku tekme pripravljena še pogostitev. Najboljše ekipe oziroma posamezniki bodo 

nagrajeni s praktičnimi nagradami.  

 

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na GSM: 00 386 51 389 077  (Boris GALEKOVIČ). 

 

 

Dober prijem!      
  
        Ribiška družina BISTRICA 

                                                                                                                     KRAPARSKA SEKCIJA 

 


