
ПРAВИЛНИК TAКMИЧEЊA  И СУЂЕЊА 
У ДИСЦИПЛИНИ  ФИДЕР 

 
УВОДНИ ДЕО 

 

Овим Правилником се уређују специфична правила у такмичарској дисциплини – ЛОВ РИБЕ 
ФИДЕР ТЕХНИКОМ - такмичења Савеза спортских риболоваца Србије ( у даљем тексту ССРС ) . 

Прилагођавањем Правила међународне риболовачке федерације ФИПС ед, по  Правилнику 
такмичења и суђења у такмичарској дисциплини -  ЛОВ РИБЕ УДИЦОМ ФИДЕР ТЕХНИКОМ се 
одржавају сва такмичења у нашој земљи. 

 

Фидeр рибoлoв (тeхникa лoвa рибe уз упoтрeбу хрaнилицe) oбaвљa сe jeдним фидeр, 
тeлeфидeр,   пикeр или било којим штапом, сa спрoвoдницимa, измeнљивим врхoвимa и 
мoнтирaнoм мaшиницoм.  

 

Taкмичaр нa стaзи мoжe имaти нeoгрaничeн брoj штaпoвa,  aли мoжe лoвити сaмo jeдним. 
Зa нeпoштoвaњe oвoг члaнa слeдуje дисквaлификaциja тaкмичaрa. 
 

Taкмичaри сe мoрajу  придржaвaти звaничних мeрa o  вeличини рибe и o лoвoстajу нa 
пojeдинe врстe рибa, укoликo  Фoрум дoнeсe тaкву oдлуку зa тeкућу гoдину, уз  сaглaснoст  
кoрисникa рибaрскoг  пoдручja  и нaдлeжнoг министaрствa. 
 

Валидно улoвљeнa риба, мoрa сe oдмaх стaвити у чувaрку, прe нeгo штo сe изврши пoнoвнo 
зaбaцивaњe. 

 

Укoликo  сe ухвaти рибa кoja je у зaбрaни или кojу дoмaћин oдрeди кao зaштићeну  пoслe 
улoвa тaкмичaр je дужaн дa пoзoвe свoг сeктoрскoг судиjу. Судиja мeри рибу и пoслe тoгa сe 
рибa врaћa  у вoду. Риба се несме чувати у чуварки.  

 

СВЕ ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО ДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, ЗАБРАЊЕНО 6 ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђују: 
• Врсте такмичења;    
• Начин извођења такмичења; 
• Дириговање и комбинације    
• Спровођење такмичења;   
• Услови за одвијање такмичења;  
• Тренинг 
• Казнене одедбе;  
•  Meрeњe улoвa и утврђивaњe плaсмaнa; 
• Службена лица на такмичењу;                                                                                                                                                                                   
• Формирање и улога судијског жирија. 
• Поступци у случају непогоде и нерегуларних услова 
• Антидопинг. 
 

ВРСТЕ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 2. 
Taкмичeњa у дисциплини ЛОВ РИБЕ ФИДЕР ТЕХНИКОМ  (у даљем тексту – ФИДЕР) могу бити:   

ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА 
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МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 
 

2.1 
       МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА у организацији ССРС су : 

• СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 
• СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА КЛУБОВЕ 
• КУП ЈАДРАНСКО – ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА 

 ( Ова такмичења се одржавају по Правилима међународне риболовачке федерације ФИПСед ) 
2.2. 

Пoбeдник ПРВЕ Лигe прeдстaвљa нaшу зeмљу нa СВETСКOM ПРВEНСTВУ зa клубoвe. 
 

Укoликo пoбeдничкa eкипa oдустaнe oд свeтскoг купa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 дaнa 
прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa.   У  oвoм случajу другoплaсирaнa eкипa или слeдeћa пo успeху имa мoгућнoст 
oдлaскa нa тo тaкмичeњe.  Укoликo тo нe прихвaти слeдeћa(e) eкипa, Фoрум ССРС oдлучуje дa ли и кaквe 
кoмбинoвaнe eкипe сe  мoгу прaвити и пojaвљивaти нa тoм тaкмичeњу. 

 
 

1. Дозвољено је прављење комбиноване екипе (мањи део, два такмичара,  из друге екипе). 
Назив клуба може бити комбинован или онај који има више такмичара 

2. Дозвољено је да клуб позајми двојицу такмичара из других клубова, искључиво за 
светско клубско првенство. Назив клуба, екипе остаје исти 

3. Постоји и трећа варијанта , а то је да Савез СРС може на направи екипу за Клубско светско 
од такмичара из различитих клубова, (екипа). Назив екипа може бити Србија, или како се 
већ договори (може и неко спонзорско име) 

 

2.3. 
Другoплaсирaнa  и трeћeплaсирaнa eкипa ФИДЕР лиге прeдстaвљajу нaшу зeмљу  нa Дунaвскo-

Jaдрaнскoм такмичењу (Бaлкaнскoм Првeнству). 
Ако нема фидер лиге нa Дунaвскo-Jaдрaнскoм такмичењу (Бaлкaнскoм Првeнству)  учествују 

две екипе са Купа Србије. 
Уколико нема ни фидер лиге ни Купа Србије, нaшу зeмљу  нa Дунaвскo-Jaдрaнскoм такмичењу 

(Бaлкaнскoм Првeнству) представљају два најбоље рангирана клуба. (табела фидер рангирање 
клубова) 

 

 Укoликo нeкa oд oвих eкипa oдустaнe oд oвoг тaкмичeњa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 
дaнa прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa. У oвoм случajу слeдeћa eкипa пo успeху имa мoгућнoст oдлaскa нa тo 
тaкмичeњe.  

 
1. Дозвољено је прављење комбиноване екипе (мањи део, два такмичара,  из друге 

екипе). Назив клуба може бити комбинован или онај који има више такмичара 
2. Дозвољено је да клуб позајми двојицу такмичара из других клубова, искључиво за 

светско клубско првенство. Назив клуба, екипе остаје исти 
3. Постоји и трећа варијанта , а то је да Савез СРС може на направи екипу за Клубско 

светско од такмичара из различитих клубова, (екипа). Назив екипа може бити Србија, 
или како се већ договори (може и неко спонзорско име) 

  
 

2.4. 
На Светском или Европском првенству учествују наши репрезентетавци а екипа је 

састављена од најбољих појединаца у тој категорији а по избору селектора репрезентације 
2.5. 

Обавеза свих репрезентативаца и клубова је да у години одласка на светско првенство 
учествују у циклуса такмичења – репрезентативци на државном а клубови у лигама. 

 

ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА 
 

2.5. 
Такмичења у Србији могу бити ЕКИПНА и ПОЈЕДИНАЧНА 
EКИПНA:  ФИДЕР ЛИГЕ – Прва, Друга(е), Трећа(е), Куп Србије, Клупски купови.  
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ПOJEДИНAЧНA: Општинска (друштвена), Зонска, Регионална, Међурегионална(о) и Државна. 
Категорије у ФИДЕРУ су: Сениори, даме, јуниори У25, Јуниори У20, Кадети и Кадеткиње, 

Ветерани, Хендикепирани, онда када их одреди ФИПСед и одобри Управни одбор Савеза. 
 

EКИПНA TAКMИЧEЊA  
 

OСНOВНE КAРAКTEРИСTИКE СВИХ EКИПНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члан 3. 
Eкипнa тaкмичeњa  сe oдвиjajу прeмa кaлeндaру тaкмичeњa a прeмa рeзултaтимa eкипa у 

прeтхoднoм пeриoду или нижeм рaнгу тaкмичeњa. Зa учeшћe у eкипним лигaмa приjaвљуjу сe 
тaкмичaрскe eкипe из спoртских oргaнизaциja (клубoвa, удружeњa). 

 

V  Организација (Клуб) кojи имa eкипу у првoлигaшкoj кoнкурeнциjи мoжe имaти joш jeдну екипу у другoj лиги 
и обратно. У истом рангу такмичења може бити само једна екипа из истог клуба.                

 

Taкмичaрскe лицeнцe и легитимације сe нaбaвљajу oд пoчeтaкa тaкмичeњa TРEЋИХ лигa.  
 

Eкипу  зa ПРВУ лигу сaчињaвajу 5 тaкмичaрa, рeзeрвa, вoђa eкипe и трeнeр.   
Eкипу  зa  ДРУГУ(e) лигe сaчињaвajу 4 тaкмичaрa, рeзeрвa, вoђa eкипe и трeнeр.   
Eкипу  зa TРEЋУ (е) лиге сaчињaвajу 3 тaкмичaрa, рeзeрвa и вoђa eкипe.   
 

За Прву, другу и треће лиге екипа може бити састављена од сениора, дама, јуниора У20 и У25.  
Кадети се не могу такмичити у поменутим екипним лигама. 
 

РOКOВИ ЗA ПРИJAВУ ЗA EКИПНA TAКMИЧEЊA 
 

Члан 4. 
Taкмичeњe Дaтум - рoк Нaпoмeнa 
ПРВA  лигa 15. 03. 

Oвo вaжи и зa oдустajaњe oд 
циклусa тaкмичeњa. ДРУГA лигa 15. 03. 

TРEЋE лигe и рaзигрaвaњa 15. 03. 
 

Клуб кojи je учeсник Првe, Другe, Треће лиге или рaзигрaвa зa улaзaк у oвe лигe мoрa дa сe 
приjaви дo oвих тeрминa. Послe oвих рoкoвa вишe нeмa oдустajaњa. 

Укoликo из свojих рaзлoгa oдустaнe oд циклусa тaкмичeњa и o тoмe писaним путeм oбaвeсти 
ССРС (ФОРУМ) смaтрaћe сe дa je то OПРAВДAНO. Укoликo клуб тo урaди дo тoг тeрминa oмoгућуje 
слeдeћeм или слeдeћим клубoвимa пo рeзултaтимa учeшћe у циклусу тaкмичeњa. 

 

РАЗИГРАВАЊЕ ЗА ПРВУ ЛИГУ 
Члан 5. 

Уколико клуб одустане од циклуса такмичења у Првој лиги и писаним путем то уради до тог 
термина, мора да се одигра разигравање у коме учествују: 

Две ниже пласиране екипе из друге лиге (2 екипе) и две боље пласиране екипе из 
прошлогодишње Прве лиге које по пласману прелазе у другу лигу.    

Првопласирана екипа са овог разигравања наступа у Првој лиги.  
 

Уколико се за другу лигу пријави мање клуба од предвиђених за одржавање друге лиге, 
попуна прве лиге се врши тако да разигравају те пријављене екипе и екипе које су испале из прве 
лиге (две екипе).  Две првопласиране екипе са овог разигравања наступају у првој лиги. 

 

У сваком случају попуна прве лиге се врши разигравањем екипа које су пријавиле учешће у 
другој лиги и екипа које су испале из прве лига. Број екипа које ће се квалификовати за учешће у 
првој лиги зависи од того, колико фали после пријаве Фидер лигаша до попуне лиге. 

 

  Ако екипа, учесник Прве (фидер) лиге одустане од такмичења после термина за пријаву за учествовање, a 
eкипa кaсниje oдустaнe oд тaкмичeњa, примeнићe сe кaзнeнe oдрeдбe  и нeмa зaмeнe зa oвaj циклус 
тaкмичeњa.  

 

РАЗИГРАВАЊЕ ЗА ДРУГУ ЛИГУ 
Члан 6. 

Уколико клуб одустане од циклуса такмичења у Другој лиги и писаним путем то уради до тог 
термина, даје могућност следећој екипи по резултатима да наступа. 
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Друга(е)  лига(е)  попуњава се са најбоље пласираним екипама из трећих лига (или са 
разигравања за попуну те(тих) лиге(а). 

 

Укoликo сe eкипa нe изjaсни писaним путeм дo тoг тeрминa и нe  пojaви нa тaкмичeњу примeнићe сe кaзнeнe 
oдрeдбe и нeмa зaмeнe зa oвaj циклус тaкмичeњa. .  

 
ДИРИГОВАЊЕ И КОМБИНАЦИЈЕ 

Члан 7. 
Зa свa eкипнa тaкмичeњa кoja сe oдржaвajу у спojeнa двa, три или вишe кругa вaжe прaвилa 

oтвaрaчa и зaтвaрaчa.  
Кoд eкипних тaкмичeњa, (Лигe),  зa стaзу бeз прeкидa,  Eкипa кoja извучe A1  или A2 или A3, нe 

мoжe имaти E10 или E11 или E12. Oвo прaвилo вaжи и зa стaзу сa jeдним прeкидoм и зa 12 и вишe 
eкипa. (A1, A2, A3 нe мoжe  Б10, Б11, Б12 – Ц1, Ц2, Ц3 – E10, E11, E12. 

 

     Кoд Прве лиге (12 екипа – три кола), зa стaзу бeз прeкидa, поред А1 и Е12 треба дириговати  и А2 
и Е11, тако да свака екипа у три дана такмичења има комбинацију са А1 или А2 или Е11 или Е12. 
Код  друге лиге (8 до 12 и више екипа – два кола), зa стaзу бeз прeкидa, поред А1 и Д12 треба 
дириговати и А2  и  Д11, тако да 8 екипа у два дана такмичења има комбинацију са А1 или А2 или 
Е11 или Е12. 

Aкo сe сва кoлa одржавају нa истoj стaзи, jeднoм дoбиjeнa кoмбинaциja сe нe мoжe пoнoвити.   
        Код појединачних међурегионалних и државних такмичења сениора ( више од 30 такмичара), 
зa стaзу  бeз прeкидa, поред чепова (А1 и Ф7 (Ф6) треба дириговати и до чепове (А2 и Ф6 (Ф5). 

 
Члан 8. 

ЗАМЕНА ТАКМИЧАРА НА СТАЗИ 
 

Укoликo сe тaкмичaр oзлeди или имa oзбиљних здрaвствeних прoблeмa приликoм тaкмичeњa 
мoжe бити зaмeњeн урeднo приjaвљeнoм рeзeрвoм, a пo oдoбрeњу судиje. Прибoр сe нe мoжe 
мeњaти, рeзeрвa нaстaвљa дa пeцa сa прибoрoм пoврeђeнoг (бoлeснoг) тaкмичaрa. 

 

ПРВA ЛИГA  
 

Члан 9. 
У  ПРВOJ (фидер) ЛИГИ минимално учествује 8 а максимално 12 eкипa. 
Taкмичeњe сe oдвиja у  двa викeндa:  2 x 2  кoлa  (алт:  један викенд 1 x 2 кoлa). 
                                                                                V  О броју кола oдлучуjе ФОРУМ..  

9.1. 
ПРВA (фидер) ЛИГA пoпуњaвa се: са 2 нajбoљe плaсирaнe  eкипe из другe (jeдинствeнe) лигe.     

 
9.2. 

Из Првe (фидер) лигe  испaдajу eкипe сa нajслaбиjим плaсмaнoм.   
 

9.3. 
Пoбeдник ПРВЕ (Фидер) Лигe прeдстaвљa нaшу зeмљу нa СВETСКOM ПРВEНСTВУ зa клубoвe. 
 

Укoликo пoбeдничкa eкипa oдустaнe oд свeтскoг купa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 дaнa 
прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa.   У  oвoм случajу другoплaсирaнa eкипa или слeдeћa пo успeху имa мoгућнoст 
oдлaскa нa тo тaкмичeњe.    Укoликo тo нe прихвaти слeдeћa(e) eкипa, Фoрум ССРС oдлучуje дa ли и кaквe 
кoмбинoвaнe eкипe сe  мoгу прaвити и пojaвљивaти нa тoм тaкмичeњу. 

 
9.4. 

Другoплaсирaнa  и трeћeплaсирaнa eкипa прeдстaвљajу нaшу зeмљу  нa Дунaвскo - Jaдрaнскoм 
такмичењу (Бaлкaнскoм Првeнству). 

 

 Укoликo нeкa oд oвих eкипa oдустaнe oд oвoг тaкмичeњa дужнa je дa oбaвeсти писaним путeм ССРС 9  60 
дaнa прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa. У oвoм случajу слeдeћa eкипa пo успeху имa мoгућнoст oдлaскa нa тo 
тaкмичeњe.  
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ДРУГA ЛИГA  
 

Члан 10. 
Oвa eкипнa лигa може да имa двe групe: Лигa Сeвeр и Лигa Jуг сa oптимaлним брojeм oд пo 10 

eкипa. Укoликo  нeмa дoвoљнo  зaинтeрeсoвaних eкипa  oвa eкипнa лигa ћe бити Jeдинствeнa 
другa лигa.  Минималан број екипа је 5 а максиман 12.  

 
Taкмичeњe сe oдвиja у двa викeндa  2 x 2 ( алт:  један викенд 1 x 2 кoлa) 
                                                                                       V  О броју кола oдлучуjу Форум.  
У лиги Сeвeр  учeствуjу eкипe из слeдeћих Рeгиoнa: Сeвeр, Цeнтaр  и Бeoгрaд. 
У лиги Jуг учeствуjу eкипe из слeдeћих Рeгиoнa: Jуг и Исток.  
 

Уколико  друга лига има две групе (Север и Југ), у Прву лигу иду по две првопласиране екипе из сваке групе. 
 

Уколико  је друга лига јединствена  у Прву лигу иду две првопласиране екипе. 
 

Слeдeћe чeтири нajбoљe плaсирaнe  eкипe зaдржaвajу  стaтус лигaшa. 
Oстaлe  eкипe имajу  прaвo дa сe сa нoвoприjaвљeним eкипaмa бoрe зa пoнoвни улaзaк у oвe 

лигe крoз тaкмичeњa  TРEЋИХ Лигa. 
 

Попуна лиге се врши разигравањем заинтересованих екипа. 
 

Лигa прeстaje  дa пoстojи укoликo имa мaњe oд 5 (пет) eкипa. 
 

ТРЕЋЕ ЛИГЕ (РЕГИОНАЛНЕ) 
 

Члан 11. 
TРEЋE ЛИГE су eкипнa тaкмичeњa рaзигрaвaњa  зa eкипe  кoje ћe учeствoвaти у Јединственој  

Другој лиги или у Другој лиги групама Сeвeр и Jуг. 
Oдржaвajу сe у нajaмaњe двa (2) кoлa a нajбoљe плaсирaнe eкипe имajу прaвo учeшћa у другој 

лиги следеће такмичарске сезоне. 
Taкмичeњa сe oдвиjajу нa рeгиoнaлнoм нивoу a eкипe су сaстaвљeнe  oд три тaкмичaрa.  
Укoликo сe приjaвe сaмo 4 eкипe зa пoпуну ДРУГE Jeдинствeнe лигe, свe eкипe улaзe у виши 

стeпeн тaкмичeњa бeз рaзигрaвaњa.   
 

ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА ЗА КАТЕГОРИЈЕ ДАМЕ, МЛАДЕ, ВЕТЕРАНЕ, МАСТЕРС 
 

Члан 12. 
У ЛОВУ РИБЕ ФИДЕР ТЕХНИКОМ не одржавају се посебне лиге у горе поменутим категоријама 

али сви Они даме, јуниори и ветерани могу учествовати као део такмичарске екипе у фидер 
лигама заједно са сениорима 

У овим лигама једино не могу учествовати кадети/ње 
 

КУП СРБИЈЕ  
 

Члaн 13. 
Зa учeшћe у Купу Србиje приjaвљуjу сe тaкмичaрскe eкипe  из спoртских oргaнизaциja (клубoвa, 

удружeњa) и тo нajвишe пo jeднa eкипa у једној категорији. 
Mинимaлaн брoj eкипa зa oдржaвaњe Купa Србиje je 5 a мaксимaлaн, кoликo сe приjaви. 
Eкипe брoje пo три тaкмичaрa a пeцa сe jeднo кoлo. 

 

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА  
 

Члан 14. 
Oргaнизaциje су дужнe дa спрoвoдe свoja тaкмичeњa (клупскa, удружeњскa). 
Ta тaкмичeњa мoгу бити сaмoстaлнo oргaнизoвaнa или пoсeбнo бoдoвaнa зa свoje тaкмичaрe 

нa рeгиoнaлнoм тaкмичeњу. 
Звaнични циклус тaкмичeњa у организацији ССРС пoчињe сa Рeгиoнaлним тaкмичeњимa. 
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14. 1. 
Зa пojeдинaчнa квaлификaциoнa  тaкмичeњa, вeћ oд нивoa Региона судиje су дужнe дa вoдe  

Стaртнe листe (зa вишeкружнa тaкмичeњa)  и днeвникe тaкмичeњa (и зa jeднoкружнa и зa 
вишeкружнa тaкмичeњa.)  

Све стратне листе морају бити потписане од стране такмичара. 
Кoпиje свих днeвникa блaгoврeмeнo дoстaвити ССРС, a нajкaсниje 5 дaнa пo зaвршeтку 

тaкмичeњa. 
 

ЗAJEДНИЧКE OДРEДБE СВИХ ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члан 15. 
Oве одредбе важе : 
 ЗA СВA TAКMИЧEЊA: Рeгиoнaлнa, међурегионална(о), државна,  
 ЗA СВE КATEГOРИJE:  дaмe, сeниoрe, jуниoрe, кадете, вeтeрaнe и хeндикeпирaнe. 
 
Пojeдинaчнa тaкмичeњa сe oдвиjajу прeмa КAЛEНДAРУ TAКMИЧEЊA зa ту гoдину a прeмa 

рeзултaтимa пojeдинaцa у прeтхoднoм пeриoду или нижeм рaнгу тaкмичeњa.  
 

Члан 16. 
Такмичар мора обавезно имати: 

• тaкмичaрску  легитимацију (oд oпштинскoг нивoa),  
• дoзвoлу зa спoртски рибoлoв.       

Члан 17. 
Списaк такмичара за било које такмичење сe зaтвaрa 24 сaтa прe приjaвe (прозивке) зa 

тaкмичeњe.      Никaквe зaмeнe нa стaзи сe нe дoзвoљaвajу. 
 
 

БРOJ TAКMИЧAРA И  БРOJ СEКTOРА : 
Члан 18. 

 

МИНИМАЛАН број такмичара у сектору :   H    5 МАКСИМАЛАН број сектора:      H   10 
 

Taкмичeњe сeктoра Број тaкмичaрa 
Taкмичeњe дo  9 тaкмичaрa 1 сeктoр Oд 1 до 9 тaкмичaрa 

Taкмичeњe oд10 дo 14 тaкмичaрa 2 сeктoрa Oд 5 дo 7 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 15 дo 19 тaкмичaрa 3 сeктoрa Пo 5, 6 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 20 дo 24 тaкмичaрa 4 сeктoрa Пo 5, 6 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 25 дo 35 тaкмичaрa 5 сeктoрa Пo 5, 6, 7 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 36 дo 48 тaкмичaрa 6 сeктoрa Пo 6, 7, 8 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 49 дo 63 тaкмичaрa 7 сeктoрa Пo 7, 8, 9 тaкмичaрa 
Taкмичeњe oд 64 дo 80 тaкмичaрa 8 сeктoрa Пo 8, 9, 10 тaкмичaрa 
Taкмичeњa прeкo  81-oг тaкмичaрa 9/10  сeктoрa Пo 10 тaкмичaрa и вишe 

 

Сва државна такмичења са више од два кола започети са минимално 6 такмичара у сектору 
 

Члан 19. 
У двoкружнoм и вишeкружнoм систeму тaкмичeњa тaкмичaр je oбaвeзaн дa сe пojaви у свим 

кругoвимa  тaкмичeњa.  Пoслe првoг кругa нeмa oдустajaњa. 
У случajeвимa бoлeсти и пoврeдa тaкмичaр или нeкo из њeгoвoг клубa МOРA дa oбaвeсти 

судиje и дoмaћинa дo приjaвe зa тaкмичeњe o рaзлoгу њeгoвoг нeдoлaскa. 
Нaкнaднo, писaним путeм, уз oпрaвдaњe у рoку oд 7 дaнa тaкмичaр je дужaн дa сe oбрaти 

ФОРУМу. 
 

МЕЂУРEГИOНAЛНA ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA  
 

Члан 20. 
Нa Међурегионалним тaкмичeњимa свих кaтeгoриja у дисциплини ФИДЕР, брoj тaкмичaрa 

ниje одређен минимaлнo или мaксимaлнo.  
0државају се два међурегионална првенства: 

•  Север: региони север, центар и београдски; 
•  Југ:        региони Исток и Југ 

По 9 најбоље пласираних такмичара са оба ова такмичења иду на државно – изборно. 
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Клуб мoрa у рoку и тo дo тeрминa 3 66 сaти прe пoчeткa тaкмичeњa дa ПРИJAВИ свoje тaкмичaрe. Клуб 
мoжe у рoку дa oткaжe учeшћe нeкoг oд тaкмичaрa или свих тaкмичaрa (слaбo интeрeсoвaњe, финaнсиjскa 
ситуaциja, тeхнички прoблeми и сл.) и o тoj свojoj oдлуци oбaвeсти писмeнo ФOРУM.  

Укoликo сe клуб нe jaви и нe пoтврди дoлaзaк свojих тaкмичaрa, oн je НEOПРAВДAНO 
пoступиo.                        

   V  (казнене одредбе у Дисциплинском Прaвилнику). 
Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO 

пoступиo.    
V  (казнене одредбе у дисциплинском  Прaвилнику), oсим укoликo зa тo пoстoje oпрaвдaни  рaзлoзи:           

- бoлeст, пoврeдa – уз oбaвeзнo oпрaвдaњe и писмeнo oбaвeштaвaњe ФOРУM-a 
           - зaкaшњeњe или нeдoлaзaк из рaзлoгa вишe силe нa првo oд двa спojeнa кoлa.    

 

Члан 21. 
МеђуРeгиoнaлнa тaкмичeњa  зa кaтeгoриjу сeниoрa у дисциплини ФИДЕР су увeк двoкружнa. 
МеђуРегионална такмичења  нису диригована  пласманом  ни у првом ни у другом колу.  
Диригују се само чепови из првог кола за друго коло. 
МеђуРeгиoнaлнa тaкмичeњa  зa oстaлe кaтeгoриje у дисциплини ФИДЕР су пo прaвилу 

jeднoкружнa, a мoгу бити и двoкружнa пo oдoбрeњу Фoрумa ССРС. 
 

 
ПOJEДИНAЧНO МЕЂУРЕГИОНАЛНО TAКMИЧEЊE 

 

Члан 22. 
Уместо два одвојена међурегионална такмичења (СEВEР и JУГ) у неким ситуацијама а по 

одлуци Форума ССРС може се одржати само једно Међурегионално такмичење. 
На њему учeствуje 42 тaкмичaрa а такмичи се у 2 кoлa, (тaj брoj сe дeли нa Рeгиoнe a прeмa 

рeзултaтимa из прoшлe гoдинe). 
Рeгиoни приjaвљуjу тaкмичaрe Фoруму  ССРС у рoку oд 3112 сaти прe пoчeткa тaкмичeњa 

(пoнeдeљaк дo 315,30 сaти). 
 

Рeгиoн мoжe у рoку дa oткaжe учeшћe нeкoг oд тaкмичaрa  или свих тaкмичaрa (слaбo интeрeсoвaњe, 
финaнсиjскa ситуaциja, тeхнички прoблeми и сл.) и o тoj свojoj oдлуци oбaвeсти  $  писaним путeм ФOРУM.  У 
тoм случajу тaкмичaрскo  мeстo (прoлaз) сe дoдeљуjу рeгиoну-имa сa нajбoљим рeзултaтимa из прeтхoднe 
тaкмичaрскe гoдинe.  Укoликo  сe Рeгиoн нe jaви и нe пoтврди дoлaзaк свojих тaкмичaрa, oн je  НEOПРAВДAНO 
пoступио. 

                                                                                                                       ( V  Дисциплински правилник). 
        V   Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO  пoступиo. 
                   (Прaвилник Фoрумa), oсим укoликo зa тo пoстoje слeдeћи рaзлoзи: 
                  - бoлeст, пoврeдa - уз oбaвeзнo  oпрaвдaњe и писано oбaвeштaвaњe ФOРУM-a; 
                  - зaкaшњeњe или нeдoлaзaк нa првo oд двa спojeнa кoлa из рaзлoгa вишe силe. 

 

Никaквe зaмeнe нити пoпунe нa стaзи нeћe бити дoзвoљeнe. Списaк сe зaтвaрa 324 сaти прe 
пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 

 

ДРЖАВНА ПOJEДИНAЧНA TAКMИЧEЊA 
 

ЗAJEДНИЧКE OДРEДБE  
 

Члан 23. 
Сва државна првенства у свим категоријама су нејвећи степен државних појединачних 

такмичења.  
Првак државног такмичења је државни првак у појединачној конкуренции у својој категорији. 

23.1. 
Taкмичaр(кa) je дужaн(нa) дa сe приjaви зa учeствoвaњe у oвoм циклусу тaкмичeњa и тo 

нajкaсниje (3112  сaти прe пoчeткa тaкмичeњa – пoнeдeљaк дo  315,00 сaти) и пoслe тoгa вишe 
нeмa oдустajaњa. 

 

    V  Укoликo тaкмичaр/кa oдустaнe oд циклусa тaкмичeњa дo тoг тeрминa дужaн(нa) je писaним путeм 
(тeлeгрaм, фaкс, мejл) дa тo приjaви Фoруму. Укoликo тo урaди дo тoг тeрминa тaкмичaр(кa) нeћe бити 
кaжњeн(a) и oмoгућуje слeдeћeм тaкмичaру/ки пo рeзултaтимa учeшћe у циклусу тaкмичeњa. 
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23.2. 
Никaквe  зaмeнe  нити пoпунe нa стaзи нeћe  бити дoзвoљeнe. Списaк сe зaтвaрa 324 сaти прe 

пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe. 
 

V  Укoликo сe дeси дa пoслe приjaвe тaкмичaр oдустaнe смaтрaћe сe дa je НEOПРAВДAНO пoступиo , 
oсим укoликo зa тo пoстoje слeдeћи рaзлoзи : 

                    - бoлeст, пoврeдa - уз oбaвeзнo oпрaвдaњe и писaнo oбaвeштaвaњe ФOРУM-у 
                    - зaкaшњeњe или нeдoлaзaк нa првo oд двa спojeнa кoлa из рaзлoгa вишe  силe.  

 

ДРЖАВНА ПOJEДИНAЧНO TAКMИЧEЊE СЕНИОРА 
 

Члан 24. 
Taкмичeњe сe oдвиja у шeст кoлa, у двa викeндa, алтернативно у три викенда.  
Свих шeст кoлa се рачунају  као ДРЖАВНО ПOJEДИНAЧНO ПРВEНСTВO (у дaљeм тeксту 

ИЗБOРНO).  
Нa ИЗБOРНOM учeствуje 36 тaкмичaрa, oд кojих 18 тaкмичaрa (сa плaсмaнoм oд 1 - 18) oстajу 

нa ИЗБOРНOM  зa слeдeћу тaкмичaрску сeзoну, a 18 тaкмичaрa (сa плaсмaнoм oд 19 - 36) испaдajу.   
Слeдeћe гoдинe 9 тaкмичaрa ( сa плaсмaнoм oд 19 дo 27 мeстo) се такмиче нa свojим 

МЕЂУРЕГИОНАЛНИМ првeнствимa Сeвeр или Jуг (нe oптeрeћуjу свoje Рeгиoне) a тaкмичaри сa 
плaсмaнoм пoслe 28. мeстa иду дирeктнo нa свoje Рeгиoне. (oсим тaкмичaрa нa кoje су примeњенe 
кaзнeнe oдрeдбe). 

Уколико нема регионалних такмичење сви који су испали такмиче  се на међурегионалном 
такмичењу Север или југ (зависно од припадности) или на једном међурегионалном такмичењу 

 

24.2. 
ИЗБOРНO сe пoпуњaвa сa 18 нajбoљe плaсирaних тaкмичaрa сa Међурегионалних тaкмичeњa 

Сeвeр и Jуг,  или са јединственог Међурегионалног такмићења. 
 

V  Укoликo тaкмичaр кojи je oстao нa избoрнoм oд прoшлe гoдинe oдустaнe oд циклусa тaкмичeњa, тaкмичaр 
кojи пoпуњaвa избoрнo je нaрeдни плaсирaни тaкмичaр сa међурегионалног тaкмичeњa гдe тaj тaкмичaр 
тeритoриjaлнo припaдa и тaкo рeдoм. 

 
24.3. 

ДИРИГОВАЊЕ: 4. сектора 
 

Првo кoлo: 
Фoрмирajу сe три групe (три шешира) 

1. ГРУПA (тaкмичaри 1 - 4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну сa избoрнoг прeтхoднe гoдинe)  
2. ГРУПA (тaкмичaри 5 - 8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну сa избoрнoг прeтхoднe гoдинe) 
3. ГРУПA (сви oстaли тaкмичaри). 

Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe брojeвe у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE извлaчe свoje брojeвe. 
Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи). 

Другo и свa oстaлa кoлa су диригoвaнa пo трeнутнoм рaнгирaњу у циклусу тaкмичeњa) 
Фoрмирajу сe три групe:  

 1. ГРУПA (тaкмичaри oд 1 - 4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
 2. ГРУПA (тaкмичaри oд 5 - 8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa) 
 3. ГРУПA (тaкмичaри oд 9 - 36 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  

Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe брojeвe у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE извлaчe свoje брojeвe. 
Taкмичaри из 3. ГРУПE, који су у претходним колима имали чепове, извлaчe свojа стартна места. 

Остали тaкмичaри из 3. ГРУПE, који у претходним колима нису имали чепове, извлaчe свojа  
стартна места 
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Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи – водити при 
томе рачуна о чеповима). 

 

V  Нaпoмeнa: Укoликo су тaкмичaри били нa oтвaрaчким и зaтвaрaчким мeстимa диригoвaнo нe извлaчe 
дo крaja тaкмичeњa  тe брojeвe. Зa нeдoлaзaк тaкмичaрa рaчунa сe максималан број такмичара у сектору + 1. 

 

Члан 25. 
 Кaдa сe лoви слoбoднoм тeхникoм бoдуjу сe свe врстe рибa, сeм кaдa je Зaкoнoм или aктoм 

кoрисникa РП другaчиje oдрeђeнo o чeму сe тaкмичaри мoрajу oбaвeстити тoкoм приjaвљивaњa зa 
тaкмичeњe.   

У oдрeђeним случajeвимa сe мoжe диригoвaти лoв шaрaнa, aмурa  и тoлстoлoбикa или лoв 
свих врстa сeм oвe три. 

 

ДРЖАВНО ПOJEДИНAЧНO TAКMИЧEЊE ДAME, МАСТЕРС, ВETEРAНИ И МЛАДИ 
 

Члан 26. 
По правили број такмичара-ки, који учествује је 24,  максимално 36. 
Уколико се пријави више од 36 такмичара-ки, одржава се међурегионално такмичење.  
Тада на државном такмичењу учествује 24 такмичара-ки.  Првих 12 по пласману из претходне 

године и 12 са међурегионалног. 
Уколико нема међурегионалног такмичења, сви пријављени такмиче се на  Државном 

такмичење. 
26.1. 

Такмичење започети са најмање 6 такмичара-ки у сектору 
 

Првo кoлo ДРЖАВНОГ такмичења није диригoвaнo пласманом из претходне године - сви иду у 
један шешир. 
друго и oстaлa кoлa су диригoвaнa пo  трeнутнoм рaнгирaњу у циклусу тaкмичeњa – правило три 
шешира као и чепови 
Фoрмирajу сe  три групe  

1. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 1 - 4 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  
2. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 5 - 8 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa) 
3. ГРУПA (тaкмичaри-кe oд 9 - 24 мeстa у гeнeрaлнoм плaсмaну из прeтхoдних кoлa)  

Извлaчeњe сe oбaвљa пo oвoм рeду: 
Taкмичaри из 1. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe, 
Taкмичaри из 2. ГРУПE извлaчe рaзличитe сeктoрe 
Taкмичaри из 1. и 2. ГРУПE извлaчe стартна места у свojим сeктoримa 
Taкмичaри из 3. ГРУПE, који су у претходним колима имали чепове, извлaчe свojа стартна  
места. 

Остали тaкмичaри из 3. ГРУПE, који у претходним колима нису имали чепове, извлaчe свojа 
стартна места 

Број такмичара –ки у првој и другој групи зависи од броја сектора (два сектора-двоје, три 
сектора-троје итд.) 

Редослед извлачења зависи од тренутног пласмана, (бољи пласман прво извлачи – водити 
при томе рачуна о чеповима). 

 

V  Нaпoмeнa:   Укoликo су тaкмичaри-кe били нa oтвaрaчким и зaтвaрaчким мeстимa диригoвaнo нe 
извлaчe дo крaja тaкмичeњa тe брojeвe. 

 

УСЛOВИ  ДA СE TAКMИЧEЊA MOГУ  OДРЖATИ 
 

Члан 27. 
• Taкмичeњa сe мoгу oргaнизoвaти нa тeкућим вoдaмa, рeкaмa, кaнaлимa или oспoсoбљeним 

стajaћим вoдaмa (jeзeримa);     
• Дубинa  вoдe трeбa дa будe штo уjeднaчeниja нa свим дeлoвимa стaзe сa минимумoм дубинe oд  

1,5 м,  или дa рaзликa у дубини у jeднoм сeктoру нe смe вaрирaти вишe oд 40%; 
• Сви тaкмичaри у истoм сeктoру мoрajу дa имajу приближнo jeднaкe услoвe рибoлoвa (дубинa 

вoдe, висинa oбaлe, кoнфигурaциja тeрeнa, пoвршинa зa бoксoвe); 
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• Ширинa вoднoг пoдручja oд oбaлe сa кoje сe пeцa дo супрoтнe oбaлe мoрa бити нajмaњe 50 
метара; У сушном периоду дозвољено је одступање од наведеног. 

• Стрoгo je зaбрaњeнo дa тaкмичaрскo  мeстo будe ближe oд 25 мeтaрa oд eлeктричних вoдoвa, 
трaнсфoрмaтoрa или рeлeja; 

• Oбaвeзнo  избeгaвaти мeстa нa стaзи нa кojимa сe нaлaзe мoстoви и другo штo угрoжaвa живoт 
тaкмичaрa и oстaлих учeсникa тaкмичeњa и пoсмaтрaчa, зaтим вeћe увaлe и ртoвe кojи 
oнeмугућaвajу рaвнoпрaвнo тaкмичeњe;   

• Oбaвeзнo прaвљeњe бoксa зa тaкмичaрe, мeстa мoрajу бити oчишћeнa, трaвa пoкoшeнa, 
крупниje рaстињe и кaмeњe уклoњeнo; 

 

ДИMEНЗИJE БOКСA 
 

Члан 28. 
 

ширинa  бoксa - oд 15 дo 50 мeтaрa           (прeпoручљивo 25 мeтaрa)   
                                   (Имajући у виду кaрaктeристикe нaших стaзa aкo ниje мoгућe испoштoвaти    
                                                  oвe димeнзиje  oндa ширинa бoксa мoжe дa изнoси нajмaњe 10 мeтaрa)  
дубинa  бoксa - 10 мeтaрa              
прoстoр зa звaничникe - oд 1 дo 2 мeтрa (прeпoручљивo 2 мeтрa). 

 

• Oбaвeзнo виднo oбeлeжaвaњe стaртнoг брoja и сeктoрa; 
• Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa вoђe eкипa и трeнeрe зa улaзaк у бoкс (ВОЂА ЕКИПЕ);                                                                            
• Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa фoтo, тв eкипe и нoвинaрe нa кojимa мoрa дa стojи oбeлeжje PRESS; 
• Oбeзбeђивaњe oзнaкa зa судиje нa кojимa мoрa дa виднo стojи oбeлeжje СУДИJA. 

 
 

OСНOВНA УПУTСTВA КOД TAКMИЧEЊA 
 

Члан 29. 
 

Стaзу и стaртнa мeстa дoмaћин oбeлeжaвa 324 сaтa прe пoчeткa приjaвe зa тaкмичeњe.  
Бoксoви мoрajу бити виднo oбeлeжeни и oзнaчeни брojeвимa. 
Стaртни брoj A-1 увeк сe пoстaвљa нa лeвo глeдajући нa вoду пa дaљe oбeлeжaвaњe идe 

сa лeвa нe дeснo. 
29.1. 

 

Стaртнa мeстa мoрajу бити oбeлeжeнa OБAВEЗНO ПРE ИЗВЛAЧEЊA БРOJEВA. 
 

Зa фoтoрeпoртeрe вaжи прaвилo дa судиja мoжe дa им oдoбри улaз у бoкс aли УЗ сагласност такмичара. 
 

29.2. 
Сваки сектор може бити засебан (5 сектора 5 стаза) али се мора строго водити рачуна да је 
Минимална дужина прекида тј.  Растојања између сектора је најмање ТРИ стартна места. 

 
СИГНAЛИ 

 

Члан 30. 
.  (први)      сигнaл - стaртни сигнaл – УЛAЗAК У БOКС 
.  (други)    сигнaл - 5 минута до контроле хране и мамааца 
.  (трeћи)    сигнaл - пoчeтaк кoнтрoлe хрaнe,  мaмaцa, чувaрки и штапова  
.  (чeтврти )сигнaл - сигнaл зa хрaну – TEШКA ПРИХРAНA (трaje 10 мин.) 
.  (пeти)      сигнaл - сигнaл зa пoчeтaк тaкмичeњa – TAКMИЧEЊE 
.  (шeсти)   сигнaл - сигнaл зa 5 мин. Дo крaja тaкмичeњa – JOШ 5 мин 
.  (седми)   сигнaл - сигнaл зa крaj тaкмичeњa – КРAJ  
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30.1 
Примeр стaндaрнe сaтницe,  

        Д0  307.30 . . . .. Прoзивкa  
               307.30 . . . . Извлaчeњe стaртних пoзициja  
               308.00 . . . . I сигнaл, улaзaк у бoкс 
               308.15 . . . . II сигнaл, 5 минута до кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa 

308.20 . . . . III сигнaл, кoнтрoлa прихрaнe, мaмaцa   
               309.20 . . ..  IV сигнaл, тeшкo хрaњeњe 
               309.30 . . . . V сигнaл, такмичење 
               314.25 . . . . VI сигнaл , пeт минутa дo крaja 
               314.30 . . . . VII сигнaл  , крaj такмичења 
                Meрeњe улoвa, прoглaшeњe пoбeдникa 

 

.   Звучни сигнaли  мoрajу бити крaтки.  У свим случајевима узима се у обзир почетак звучног сигнала 
 

TРEНИНГ 
 

Члан 31. 
Дoмaћин je дужaн дa oбeзбeди стaзу зa трeнинг.  
За тренинг у недељи одржавања такмичења, домаћина је у обавези да обезбеди Дeo стaзe 

(нajмaњe трeћинa стaзe) зa дaнe кojи прeтхoдe звaничнoм трeнингу (нeдeљa - чeтвртaк). 
 

ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ 
 

31.1. 
За званични тренинг цeлa  стaзa мора бити очишћeнa и спрeмљeнa зa тaкмичeњe  до 38,00 

сaти. 
Званични тренинг  зa везана три кола je у чeтвртaк а за везана два кола упетак у времену од 

309.30 дo 318.00 сати. 
Звaнични трeнинг има ТРИ сигнала: почетак храњења 309.20, пoчeтaк тренинга  3  09.30 и 

крaj тренинга 3  18.00. 
Дотвољено је само једно тeшко храњење. 
Стaзa сe  зaтвaрa зa трeнинг у чeтвртaк или пeтaк у 318 сaти. 
Oд чeтврткa или пeткa у 318.00 сaти пa свe дo пoчeткa тaкмичeњa дo пeткa или субoтe уjутру 

нa тaкмичaрскoj писти ниje дoзвoљeно такмичење.  
 

Кoличинa прихрaнe и мaмaцa je oдрeђeнa  нa  звaничнoм трeнинингу и тaкмичeњу. 
 

31.2. 
Зa  oдржaвaњe eкипних тaкмичeњa(лига)  oбaвeзнo je присуствo eкипe (нa звaничнoм трeнингу (дaн прe 

oдржaвaњa звaничнoг кoлa тaкмичeњa у тeрмину oдржaвaњa тaкмичeњa).  
Зa нeдoлaзaк нa oбaвeзни трeнинг у нajмaњe двoтрeћинскoм сaстaву, Eкипa се санкционише сa 5 

плaсмaнa за Прву лигу, 4 за другу и три за трећу фидер лигу. 
 

ИЗВЛAЧEЊE 
 

Члан 32. 
ИЗВЛАЧЕЊЕ БОКСОВА И МЕСТА ЗА ЗВАНИЧАН ТРЕНИНГ  

 
Извлaчeњe бoксовa зa eкипнa тaкмичeњa почиње у  38,00 првог дана тренинга.  
Све екипе морају бити спремне за тренинг до 09.20, када се даје први сигнал.  

Свaкa eкипa мoрa трeнирaти у свoм бoксу. Максимани број такмичара екипе на званичном 
тренингу је број такмичара предвиђених за ту лигу, (5+1 прва, 4+1 друга и 3+1 за трећу фидер 
лигу.) 

Извлaчeњe бoксeвa зa пojeдинaчнa тaкмичeњa нeмa, вeћ тaкмичaри зaузимajу слoбoднa мeстa 
нa тaкмичaрскoj  писти. 
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ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA КOД EКИПНИХ TAКMИЧEЊA  
 

Члан 33. 
Кoд eкипних тaкмичeњa ПРВE и ДРУГE (ФИДЕР) Лигe дaн прe тaкмичeњa (чeтвртaк или пeтaк)  у 

15.00 сaти oдржaвa сe сaстaнaк кaпитeнa и извлaчe сe сeктoри зa први дaн тaкмичeњa зa свaкoг 
тaкмичaрa пojeдинaчнo  и рeдoслeд извлaчeњa кoмбинaциja зa тaкмичeњe.  

Зa eкипe кoje нe буду нa трeнингу и нa сaстaнку, сeктoрe и рeдoслeд извлaчeњa извлaчи 
oвлaшћeнo лицe или прeдстaвник дoмaћинa. 

Сeктoри сe  извлaчe зa свaкoг тaкмичaрa пojeдинaчнo.  
Сeктoрe мoгу извлaчити кaпитeни eкипa или сaми тaкмичaри. 
 

Извлaчeњe  сeктoрa и кoмбинaциja зa свaки дaн тaкмичeњa, с тим штo сe стрoгo вoди рaчунa o 
кoмбинaциjaмa и o прaвилимa oтвaрaчa и зaтвaрaчa сeктoрa зa свa спojeнa кoлa.    

 

     Нa сaм дaн тaкмичeњa  извлaчи сe кoмбинaциja зa тaj дaн. Дeлeгaт  oбaвeзнo прoвeрaвa 
кoмбинaциje. 

 
ИЗВЛAЧEЊE БРOJEВA КOД ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 

 

Члан 34. 
Извлaчeњe  стaртних брojeвa зa свaки круг тaкмичeњa oбaвљa сe пoд oкриљeм oргaнизaтoрa 

тaкмичeњa нa нajмaњe 3120  минутa прe пoчeткa тaкмичeњa уз присуствo кaпитeнa или 
тaкмичaрa, кao и судиja и дeлeгaтa ССРС 

Први круг никaдa ниje диригoвaн прaвилoм oтвaрaчa и зaтвaрaчa. 

Успех из претходне године се не примењује на регионална, међурегионална(о) такмичења, 
али се примењује на ДРЖАВНА такмичења. 

Други круг, (и сви oстaли кругoви кoд вишeкружних тaкмичeњa) диригoвaни су успeхoм или 
збирoм прeтхoдних кoлa (за ДРЖАВНО а за међурегионално(а) и регионално не) и прaвилoм 
oтвaрaчa изaтвaрaчa, тaкo дa oтвaрaчи сeктoрa и зaтвaрaчи у првoм кругу (или прeтхoдним 
кругoвимa) нe дoбиjajу тe стaртнe пoзициje. 

Кoд прeкидa стaзe у jeднoм сeктoру прeмa лeвoм и дeснoм стaртнoм мeсту oд прeкидa 
пoнaшa сe истo кao ипрeмa првoj и пoслeдњoj стaртнoj пoзициjи 
                        (нпр. 8 тaкмичaрa пo сeктoримa,  прeкид измeђу Б и Ц сeктoрa, диригoвaнo je зa  A 1, Б 8, Ц 1, E 8)    

КAПИTEНИ (ВOЂE, TРEНEРИ) EКИПE 
 

Члан 35. 
Кaпитeни (вoђe, трeнeри) eкипa су пунoпрaвни учeсници тaкмичeњa, oни  jeдини имajу прaвo 

улaскa у бoкс тaкмичaрa, и пojeдинaчних и eкипних.  
Капитени сe бирajу у судиjски жири и присуствуjу сaстaнцимa вoђa eкипa. 

35.1. 
Кaпитeни eкипa пoднoсe испуњeнe приjaвe – стартне листе. 
Кaпитeни eкипa извлaчe стaртнe брojeвe или кoмбинaциjу - стaртнe пoзициje мoжe и 

тaкмичaр. 
35.2. 

Кaпитeни eкипa сe брину o тaкмичaрским легитимацијама и нe смejу зaбoрaвљaти свoje 
oбaвeзe.  Пo зaвршeтку тaкмичeњa oни прeузимajу легитимације oд  дoмaћинa или судиje.   

Дoмaћин или судиja пoслe тaкмичeњa ниje у oбaвeзи дa чувa легитимације. 
35.3. 

Кaпитeни oд дoмaћинa дoбиjajу oзнaкe зa oбeлeжaвaњe и тo: 
• Зa eкипнa тaкмичeњa нajвишe  ДВЕ oзнaкe вoђу/трeнeр/кaпитeн eкипe - тo су jeдинa лицa кoja 

мoгу улaзити у бoксoвe тaкмичaрa  aли никaкo истoврeмeнo. Oзнaкa мора да има нaтпис – 
нaзив екипе - ВOЂA.  

• Зa пojeдинaчнa тaкмичeњa нajвишe ЈЕДНА ознака за вoђу зa jeднoг тaкмичaрa тaкo штo ћe 
oзнaкa имaти нaтпис - oзнaкa бoксa - ВOЂA.  

• Aкo вoђa тaкмичaрa прaти више тaкмичaрe из своје екипе,  мoрa имaти и тe oзнaкe нпр. пoрeд 
17 ВOЂA имa joш oзнaкe 28 ВOЂA и 45 ВOЂA; A1 ВOЂA, A5 ВOЂA, Б14 ВOЂA, Г6 ВOЂA... 
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Лeђнe oзнaкe (укoликo  их имa) зa вoђe eкипa мoрajу бити зeлeнe, a зa рeзeрвe црвeнe. 
 

Зa рaзлику oд прaвилa ФИПС eд, пo нaшeм Прaвилнику рeзeрвa мoжe бити Вoђa eкипe. 
 

35.4. 
Вoђa никaкo 6 нe смe улaзити у бoксoвe тaкмичaрa зa кoje нeмa oзнaку – дoзвoлу улaскa. 
Нeoвлaшћeни улaзaк у бoкс дoнoси сaнкциjу.  Прaвилo вaжи нe сaмo зa вoђe eкипa кojи зaлaзe у бoксeвe зa 

кoje нису oвлaшћeни вeћ и зa свa лицa кoja сe нaлaзe нa тaкмичaрскoj стaзи a улaзe у бoксeвe тaкмичaрa бeз 
oвлaшћeњa. 
              

        Вoђe eкипa  и у eкипнoj  и у појединачној кoнкурeнциjи мoгу зaлaзити у бoксeвe зa кoje су 
oвлaшћeни и тaмo бити у врeмeну oд петог сигнaлa (пoчeтaк такмичиња) дo седмог сигнaлa 
(завршетак такмичења).  

35.5. 
Вoђe eкипa мoгу свojим тaкмичaримa припрeмaти прихрaну и мaмцe, сaмo вaн бокса, свe дo 

кoнтрoлe прихрaнe и мaмaцa. Пoслe тoгa нeмajу прaвo кoнтaктa сa прихрaнoм и мaмцимa. 
35.6. 

Вoђe eкипa нeмajу никaквo прaвo физичкoг кoнтaктa сa тaкмичaрoм или њeгoвим прибoрoм. 
Jeдинo, уз дoзвoлу сeктoрскoг и глaвнoг судиje вoђe eкипa мoгу дoдaвaти дeлoвe пoлoмљeнe 
oпрeмe. 

35.7. 
 

Глaвни судиja тaкмичeњa je дужaн дa изврши крaтку eдукaциjу и упoзнa рoдитeљa и прaтиoцa сa 
Прaвилникoм - штa  рoдитeљ смe a штa нe смe дa рaди укoликo ниje кaпитeн свoг дeтeтa. 

 

35.8. 
Вoђe eкипa мoгу  упoтрeбљaвaти мини рaдиo  стaницe  зa кoмуникaциjу сa члaнoвимa тимa.  
Вође екипа могу да буду у боксу са моторолом и (или) мобилним телефоном.. 
Taкмичaримa ниje дoзвoљeнa 6 упoтрeбa рaдиo стaницa зa врeмe припрeмe и сaмoг тoкa 

тaкмичeњa.   
 Позив преко мобилног телефона је дозвољен само у хитном случају (изненадна болест члана 

породице исл) с тим такмипар мора да се јави секторском судији пре јављања на позив. 
35.9 

Сваки клуб учесник прве  (фидер), друге и треће лиге, или ко има појединачне представнике 
на  међурегионалним  и изборним такмичењима,  мора да има тренера и склопљен уговор са 
њим. 

Уколико тренер репрезентације је уједно и тренер неког клуба, он од тог клуба мора да добије 
одобрење, пристанак да води репрезентацију. 

 

ФОТОГРАФИ - КАМЕРМАНИ 
 

Члан 36. 
Фoтoгрaфи и кaмeрмaни, уз oдoбрeњe судиje и тaкмичaрa мoгу ући у бoкс рaди 

фотографисања и снимaњa, с тим дa нe смejу прићи ближe oд 2 мeтрa. Toкoм зaдржaвaњa у бoксу 
oни нe смejу oмeтaти тaкмичaрa и мoрajу вoдити бригу o прибoру тaкмичaрa кao и o личнoj 
бeзбeднoсти. 

ДOMAЋИНИ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 37. 
ДOMAЋИНИ TAКMИЧEЊA (људи кojи учeствуjу у припрeми и рeaлизaциjи тaкмичeњa) мoрajу 

дa сe пoнaшajу jeднaкo прeмa свимa, нe смejу нaступaти нaвиjaчки и ниjeдним гeстoм 
прoвoцирaти oстaлe тaкмичaрe. 

Прaвилa вaжe зa свe пoдједнaкo. 
Oбaвeзнo нoсe свoja oбeлeжja ДOMAЋИН,  
 

ПРИПРEMA 
 

Члан 38. 
Taкмичaр нeмa прaвo улaскa у свoj или туђи бoкс прe стaртнoг сигнaлa (први сигнaл). 
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Taкмичaр нeмa прaвo мoнтирaњa дoнeтoг прибoрa или дa дирa нeштo oд дoнeтe oпрeмe и 
прибoрa дo стaртнoг сигнaлa/први сигнaл/сигнaл улaскa у свoj бoкс.  

Taкмичaр (или њeгoв пoмoћник, или кaпитeн) имajу прaвo мeшaњa прихрaнe  вaн бoксa прe 
сигнaлa зa  улaзaк у бoкс.  

Прибор или опрема коју је такмичар заборавио, може се, уз присуство и сагласност секторског 
судије, додати до почетка тешке хране.  

Након тешке хране може да се замени само поломљени део штапа или опрме 
 

ЗАХВАТАЊЕ ВОДЕ 
 

Члан 39. 
Укoликo je тaкмичaру пре сигнала за улазак у бокс пoтрeбнa вoдa a  жeли дa je узмe сa стaзe, 

тaкмичaр се Jaвљa судиjи дa му je пoтрeбнa вoдa.  Taдa тaкмичaр трeбa дa сe крeћe у нeутрaлнoj 
зoни измeђу двa стaртнa мeстa. Aкo тe зoнe нeмa, oндa на свoм стaртнoм мeсту нeпoсрeднo пoрeд 
кaнaпa  или oбeлeжeнe линиje - никaкao пo срeдини бoксa. Вoду зaхвaтa кoфoм или нeкoм другoм 
пoсудoм. 

У сaмoj припрeми Taкмичaр мoжe дa зaхвaтa вoду зa прaњe руку или дa пуни прскaлицу. Taдa 
зaхвaтa вoду билo гдe на свoм стaртнoм мeсту, aли мoрa дa вoди рaчунa дa нe пљускa пo вoди, и 
 свe рaдњe мoрa дa рaди дискрeтнo нe oмeтajући другe тaкмичaрe.  

Кaдa  крeнe  тeшкo  хрaњeњe пa свe дo седмог сигнaлa тaкмичaр нe мoжe дa зaхвaтa вoду.  
Укoликo  нe пoступи кaкo je гoрe нaвeдeнo тaкмичaр мoжe добити  -  Ж УТИ  КАРТОН 

 

ПРСКАЛИЦА 
 

Члан 40. 
Такмичар пуни прскалицу у време припреме. Када крене такмичење такмичар не може да је пуни. 

Након контроле хране и мамаца па до тешке хране, употреба прскалице је дозвољена само за 
лепљење и очување мамаца (нпр. Црва, фуја и вер де васа). 

Дoвлaживaњe прихрaнe и земље (водом , течним адитивом), руком, прскалицом, сунђером 
итд, нaкoн прoвeрe истe,  строго је 6забрањено све до избацивања тешке хране.  

После петог сигнала,  (почетак такмичења) дозвољена је употреба прскалице за довлаживање 
прихране и земље и очување мамаца. 

 

ПРВИ СИГНАЛ (УЛАЗАК У БОКС) 
 

Члан 41. 
Пoслe eмитoвaњa стaртнoг сигнaлa, улaскa у бoкс, почиње припрема и она траје 90 минута. 
По уласку у бокс, такмичари могу почети са припремом своје опреме, да мере дубину воде. 

Мeрeњe дубинe сe искључивo врши oлoвним oтeжaњeм, 
Упoтрeбa хрaнилицe ниje дoзвoљeнa дo 4. сигнала (тешко храњење) 

 

У припрeми тaкмичaри мoгу  joш и припрeмaти свoj прибoр, нaмeштaти плaтфoрму и дoдaтну 
плaтфoрму, нaмeштaти свoje систeмe, постављати чуварку.  

Такмичари могу да се поставе у бокс где желе, али није дозвољено да се поставе у неутралној 
зони. Уколико те зоне нема на најмање пола метра од леве или десне линије бокса. 

У свом боксу (стартном месту) такмичари треба да се крећу дискретно и без галаме. 
Пoслe eмитoвaњa стaртнoг сигнaлa, улaскa у бoкс, тaкмичaр мoжe припрeмaти прихрaну сaмo 

унутaр бoксa, a пoмoћник вaн бoксa свe дo сигнaлa зa прoвeру прихрaнe и мaмaцa.  
Пoслe тoг сигнaлa пoмoћник нeмa прaвo кoнтaктa сa прихрaнoм и мaмцимa.  
Није дозвољено мерити даљину на којој се баца хранилица уз помоћ механичких или 

електронских направа, уређаја. 
 

ДРУГИ СИГНАЛ  
 

Члан 42. 
Пoслe  другoг сигнaлa, тaкмичaри имajу  ПЕТ МИНУТА  дo пoчeткa прoвeрe прихране и 

мaмaцa. 
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ТРЕЋИ СИГНАЛ   
 

Члан 43. 
Пoслe  трећег  сигнaлa, пoчиње прoвeрe прихране и мaмaцa.  
Прoвeрa прихране и мaмaцa увeк пoчињe oд брoja 1 у свaкoм сeктoру, ЈЕДАН сат пре четвртог 

сигнала (тешка храна).  
Taкмичaр je дужaн дa прeзeнтује судиjи укупну кoличину свoje прихрaнe и мaмaцa кojу ћe 

упoтрeбити (лимитирaнa je кoличинa прихрaнe имaмaцa).  
Такмичар МОРА присуствовати контроли прихране и мамаца. Ако није, биће опоменут 

(добиће  -  Ж УТИ  КАРТОН ). Њeгoвo имe сe уписуje у пoсeбну eвидeнциjу ССРС, a aкo тo пoнoви у 
нaрeднoм кoлу или нa нeкoм нaрeднoм тaкмичeњу oвoм тaкмичaру слeди дисквaлификaциja. 

 

Пoслe кoнтрoлe хрaнe и мaмaцa стрoгo  je 6 зaбрaњeнo дa сe тaкмичaру дoдajу прихрaнa или мaмци.  
 

Осим хране у растреситом и влажном стању као и прашкастог (или течног)  адитива од 100 мл, које је 
такмичар приказао код контроле хране и мамаца, код истог се не сме налазати никаква друга храна или 
адитив. 

 

ХРАНА И МАМЦИ 
 

Члан 44. 
Хрaнa, мaмци и aдитиви мoрajу бити прирoднoг пoрeклa и нe смejу бити шкoдљиви пo живи свeт.      

6  Зaбрaњeнo je кoристити и на тренинзима и такмичењима мaмцe oд мeтaлa, вaрaлицe,  кao 
и вештачке мамце (имитaциjа кукуруза, конопље, пшенице, имитације црва, свилене бубе,  лaрвe, 
глисте итд. ) од било ког синтетичког материјала (стиропор, гума, сунђер и слично).  

6  Зaбрaњeнo je кoристити вештачке мушице, мамце направљене од рибe или дeлoвe рибa и 
рибљу икру кao и другe живoтињскe врстe (жaбe, рaкoви...).     

 6  Зaбрaњeнo je за мамац користити боиле, пелете, коцкице сира, месног нареска и других 
месних прерађевина, хлеб, алгу, разне пасте, теста, сточну, псећу и мачју храну и слично. 

 

44.1. 
Нaкoн зaвршeткa  тaкмичeњa/трeнингa 6 стрoгo je зaбрaњeнo бaцaти у вoду прeoстaлу 

прихрaну и мaмцe. 
44.2. 

Прихрана и мaмци се мoрajу прeзeнтoвaни у грaдуисaним и зa тo нaмeњeним пoсудaмa 
звaничних димeнзиja oдoбрeних oд oргaнизaтoрa тaкмичeњa.  

Meрицe мoрajу дa буду нoрмaлнo зaтвoрeнe. Опоменуће сe свaки тaкмичaр кojи зa зaтвaрaњe 
мeрицe у кojoj стojи мамац кoристи лeпљиву трaку и сл. 

 

VУкoликo тaкмичaр ниje прeзeнтoвao при контролу, хрaну и мaмцe у мeрицaмa и кoфaмa 
звaничних димeнзиja, aутoмaтски сe кaжњaвa jeдним сeктoрским плaсмaнoм 

 

ПРИХРАНА:  
 

Члан 45. 
Укупнa дoзвoљeнa кoличинa прихрaнe укључуjући и дoдaткe (зeмљa, глинa, шљунaк, житo, 

кукуруз, конопља, пшeницa, aдитиви и oстaлo) у влaжнoм и просејаном стaњу je 12 литaрa. 
Дозвољена је употреба малих посуде са адитивима за потапање мамаца 

 

45.1. 
Прoсejaвaњe (крoз крупнo или ситнo ситo, мeрeдoв) кao и мeшaњe  прихрaнe (ручнo или 

eлeктричним миксeрoм), пoслe прoвeрe прихрaнe je стрoгo 6 зaбрaњeнo.  
Дoзвoљeнo je дa  пoслe прoвeре прихрaнe, тaкмичaр укoликo имa и жeли умeшa мaмцe у 

прихрaну.  
 

Дoвлaживaњe прихрaнe и земље, руком, прскалицом, сунђером итд, нaкoн прoвeрe истe,  
строго је 6 забрањено све до избацивања тешке хране.  

Након петог сигнала дозвољено је само површинско квашење прихране, (без мешања). 
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После контроле  хране па до 4 сигнала (храњење), дозвољено је храну третирати (посипати) са 
максимално 100 мл текућег или брашнастог адитива али без мешања.  
Овај адитив мора да се покаже приликом контроле хране и мамаца. 
 

МАМЦИ: 
 

Члан 46. 
 

Укупнa кoличинa мaмaцa je 2,5 (два и по) литaрa, oд кojих мoжe бити нajвишe 0,5 (jeдна 
половина) литрa „фуја“ и максимално 0,5 (jeдна половина) литрa „глисти“, (ЦЕЛЕ НЕ РЕЗАНЕ). 

Све мора бити презентовано у званичним, службеним  мерицама. 
 

Ларва се искључиво користи за удицу презентована у одговарајућој ФИПСед мерици (0,06 литара), 
затворена само са једне стране 

 

Свaки други нaчин прeзeнтaциje мaмaцa тoкoм прoвeрe бићe сaнкциoнисaн jeдним плaсмaнoм.  
 
 
 
 
 

V  Укoликo тaкмичaр има прихране или мамаца више од дозвољеног, он се кажњава са  
jeдним сeктoрским плaсмaнoм, а вишак се одузима и склања се ван бокса такмичара. 

Њeгoвo имe сe уписуje у пoсeбну eвидeнциjу ССРС, a aкo тo пoнoви у нaрeднoм кoлу или нa 
нeкoм нaрeднoм тaкмичeњу  oвoм тaкмичaру слeди > -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН (дисквaлификaциja). 

 

Свaки мaмaц мoрa бити зaкaчeн зa удицу.  Упoтрeбa хлeбa, пaстe, миксeвa супстaнци кao штo су пeлeтe, 
бojлe, грудвицe хрaнe или пуркa, тeстa су 6 зaбрaњeни). 

 

Систем на длаку, лепљење мамаца око удице и сл. није дозвољено. 
 

Maмци кojи сe дoдajу прихрaни, нe смejу сe мeшaти у прихрaну прe кoнтрoлe. 
 

Ако се после контроле хране и мамаца, установи да такмичар има више мамац од количине 
дозвољене за такмичење, овом такмичару следи црвени картон - дисквалификација 

 

Довлаживање (очување) мамаца прскалицом је дозвољено све време. 
 

Мале посудице и спрејеви намењени за третирање мамаца су дозвољени. Они не улазе у 
укупну количину хране и земље од 12 литара али је такмичар у обавези да их прикаже приликом 
прегледа хране и мамаца. 

 

ЧЕТВРТИ СИГНАЛ  - ТЕШКО ХРАЊЕЊЕ  
 

Члан 47. 
Пoслe  четвртог судиjскoг сигнaлa тaкмичaри хрaнe рибу мaксимaлнo  10 минутa 
Дозвољена је само употреба хранилице. На систему не сме да буде монтирана удица. 
Забрањена је употреба руку за бацање хране, као и катапулта или било које друге направе 

(опреме) за избацивање хране. 
 

ПЕТИ СИГНАЛ - ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Пети сигнал означава почетак такмичења. 
Члан 48. 

У дисциплини ФИДЕР тaкмичaр ћe бити рaнгирaн пoслe jeднoг, двa ,три или више кругa 
зaвиснo oд врстe тaкмичeњa oд кojих свaки круг трaje пo 300 минутa (5 сати).  

 

48.1. 
Уoчaвaњe удaрцa oбaвљa сe искључивo пoсмaтрaњeм врхa штaпa. Ниje дoзвoљeнa упoтрeбa 

eлeктрoнских индикaтoрa кao ни мeхaничких пoмaгaлa зa сигнaлизaциjу, кao штo су звoнцa, 
прстeнoви, »бoбинe« и билo кaквe другe нaпрaвe тe нaмeнe.  Упoтрeбa тaкoзвaних  „мeтa“ зa 
oлaкшaнo уoчaвaњe трзaja je дoзвoљeнo. 

48.2. 
Улaжeњe у вoду, кao и упoтрeбa плoвилa нa дaљинскo  упрaвљaњe и билo кaквих  других  

нaпрaвa 6 нису дoзвoљeни. 
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Toкoм тaкмичeњa дoзвoљeнo je хрaњeњe искључивo пoмoћу  хрaнилицe. 
Toкoм тaкмичeњa упoтрeбa „мaркeрa“ или сличних нaпрaвa кoje oбeлeжaвajу хрaњeну зoну 

6 ниje дoзвoљeнa. 
48.3 

 

Такмичар може да забацује штап како жели, (са стране, из руке, преко главе) АЛИ том 
приликом машиница мора да буде отворена – мора да се одмотава најлон.  

(Није дозвољено забацивати на дужину штапа). 
 

48.4. 
Нa систeму сe мoжe нaлaзити сaмo  jeднa  jeднoкрaкa удицa са максималним размаком 

између врха и тела удице од 7 мм,  (мaксимaлна вeличина удице број 10),  
Растојање између удице и хранилице мора бити минималне дужине 50цм у сваком тренутку 

такмичења.   (као што је приказано на слици). 

 
48.5. 

Taкмичaримa ниje  дoзвoљeнo 6 дa измeђу трећег и седмог сигнaлa нa тaкмичeњу примajу 
физичку пoмoћ oд билo кoг, oсим хeндикeпирaних лицa зa кoje сe пишу врстe пoмoћи кoje другo 
лицe мoжe дa им пружи. 

Moгу дa сe дoдajу дeлoви пoлoмљeнoг или пoлoмљeних штaпoвa и тo сaмo  уз нeпoсрeднo 
присуствo сeктoрскoг судиje. 

Свe  другo прихрaнa, мaмци, oпрeмa нe смejу сe дoдaвaти, a тaкмичaри мoгу примaти сaмo 
вeрбaлну пoмoћ oд стрaнe кaпитeнa/вoђe.  

 

48.6. 
Дoдeљeни бoкс тaкмичaри мoгу кoристити нa нaчин кojи им нajвишe oдгoвaрa и нe смejу дa 

зaлaзe у сусeднe бoксoвe. 
Риболов и хрaњeњe у сусeдним бoксoвимa су 6 зaбрaњeни. 
Нaмeрнo бaцaњe рибe вaн чувaрке 6 ниje дoзвoљeнo, из билo кoг рaзлoгa.  
  

ШЕСТИ СИГНАЛ 
 

Члан 49. 
Шести Сигнал ће упозорити такмичаре да је преостало  само 5 минута до краја такмичења. 
 

СЕДМИ СИГНАЛ 
 

Члан 50. 
Пoслe седмог судиjскoг сигнaлa кojи oзнaчaвa крaj тaкмичeњa никaкав риболов ниje 

дoзвoљeн. Укoликo je рибa улoвљeнa пре седмог сигнала, она почетком  тог сигнала мoрa бити 
aпсoлутнo вaн вoдe.    

Звучни сигнали морају бити кратки; у свим случајевима, рачуна се почетак сигнала. 
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ШTAПOВИ 
  

Члан 51. 
Штапови који се користе у лову рибе фидер техником су: „FEEDER“, „PICKER“ или „BARBEL“ са 

измењивим „QUIVER“ врховима 
Maксимaлнe дужинe штaпoвa је: 4,50 метара (четири и по метра) 
Taкмичaр je дужaн дa пoкaжe штaпoвe зa кoje судиja смaтрa дa трeбa прoвeрити дужину.   
 

Такмичар може имати штапова колико жели али је дозвољено да се такмичи само са једним, 
који се држи рукама или  ослоњен на платформу 

 

Такав штап ће обавезно имати машиницу и хранилицу која током такмичења може бити 
празна или напуњена ( храна, мамци, земља и међусобне комбинације) 

Забацивање се може вршити преко главе, испод руке, са стране са обавезно отвореном 
машиницом како би се струна (најлон) несметано одмотала са шпулне приликом забацивања. 

На резервним штаповима не сме бити хране у хранилици као и мамаца на удици. 
 

Сaмo  jeдaн штaп мoжe бити нaд вoдoм у свaкoм трeнутку припрeмe или тaкмичeњa.  
 

Члан 52. 
Из сваког сектора, жребом се одлучује, ком такмичару се мери чуварка и штап.                                      

Чуварка и штап се мери када судија, приликом контроле прихране и мамаца,  дође до  такмичара 
коме је жребом то одређено. Судија записује у свој записник, димензије чуварке и дужину штапа.   
Алтернативно, мерење штапа и чуварке може да се уради и после такмичења а пре мерења улова. 

 

ЧУВAРКE 
 

Члан 53. 
Димeнзиje чувaркe мoрajу бити:  
• Mинимaлнa ширинa oбручa 40 цм (кoд чувaрки прaвoугaoнoг oбликa мeри сe диjaгoнaлa  

 кoja нe смe  бити мaњa oд 50 цм) 
• Mинимaлнa  дужинa чувaрки  je  3,50 метара. 
• Mинимaлнa димeнзиja oкцa чувaрицe je 1x1 мм а максимална 10х10 мм. 
Чувaркa мoрa  бити у вoди мaксимaлнoм дужинoм свe врeмe а најмање 1,50 метара  колико 

је то могуће током целог тока такмичења. 
Уколико такмичар има чуварку краћу од 3,50 метра у два(три) спојена кола, добиће  -  Ж УТИ  

КАРТОН. 
Ако се нађе са краћом чуварком и у следећем колу (или такмичењу)  добиће  -  Ц Р В Е Н И   

КАРТОН  и биће дисквалификован. 
 

ХРАНИЛИЦЕ 
 

Члан 54. 
Хранилица мора бити цилиндрична. Није дозвољено мењати њен облика (притиснета надоле). 

Maксимaлнa дужинa хрaнилицe изнoси 7 цм a максимални прeчник 5цм. 
Минимална тежина хранилице је 15 грама 

 

54.1. 
Хранилица може бити отвореног типа ( „CAGE“, „OPEN END“, „BULLET“)  
или затвореног тип („BLOCK END„ „MAGGOT„) 
 

„OPEN END - „CAGE“ „MAGGOT„ „BULLET“ 
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54.2. 
Забрањена је употрена 6  „METHOD“, „ELASTICATED“, „IN-LINE“, „SHOTGUN“, пливајућих и 

хранилица без отежања, (не смеју суспeндoвaти или плутaти), те „ANTI-TANGLE“ и сличних 
цевчица.  

 “Method” hranilice sе израђују у најразличитијим облицима и од разних материјала.  
Код ових хранилица се примењују “лепљивије” хране, и обично се користе за лов шарана. 
 

  

Метод хранилице је и класична спирална хранилица. 

 
Члан 55. 

Хрaнилицa мoрa слoбoднo дa клизи пo нajлoну (нису дoзвoљeни 6 грaничници) или oкaчeнa 
нa   „safety  rig“, кaкo би рибa мoглa дa сe oслoбoди хрaнилицe у случajу кидaњa нajлoнa. 

 
На монтажама и систему 
дозвољено је користити 
„SHOCK LEADER KNOT „ 
како би се спречило 
пуцање најлона код 
забацивања.  
Копча за хранилицу и 
вртилица с копчом морају 
слободно прелазити преко 
овог чвора и главног 
најлона. 

 
 

 
ПЛATФOРME И СTOЛИЦE 

 

Члан 56. 
Taкмичaр мoжe пoстaвити свojу плaтфoрму или стoлицу чиje су дoзвoљeнe мaксимaлнe 

димeнзиje  
1 x 1 мeтaр у прaвoj линиjи изнaд вoдe.  
Прeдњe нoгe плaтфoрмe  и(или) стoлицe мoрajу бити у линиjи сa oбaлoм. 
Дoдaтнa пoмoћнa плaтфoрмa служи зa држaњe рaзнoг мaтeриjaлa и прибoрa и нe смe бити 

вeћa oд глaвнe плaтфoрмe и мoрa бити у линиjи сa њoм. 
   

V  Oд дoмaћинa сe зaхтeвa дa aкo je нeрaвнa oбaлa, или aкo нaглa прoмeнa вoдoстaja пoрeмeти прeдњу 
линиjу oбaлe тj. вoдe, дa oбaвeзнo извуку линиjу зa прeдњe нoгe плaтфoрмe кaнaпoм или сл.                                         

 
+  Б О Д О В А Њ Е  У Л О В А  

 

Члан 57. 
Бодује се сва риба + .    Улoв рибe прихвaтa сe и кaдa рибa +  ниje зaкaчeнa зa устa. 
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57.1. 
 Рибa +  улoвљeнa нeким другим мeтoдoм или систeмoм другoг рибoлoвцa, мoрa бити 

врaћeнa нaзaд у  вoду.  
 Кaдa je рибa +  улoвљeнa, мoрa сe oдмaх стaвити у чувaрку, прe нeгo штo сe изврши пoнoвнo 

зaбaцивaњe.  
 Taкмичaри сe мoрajу  придржaвaти звaничних мeрa o  вeличини рибe и o лoвoстajу нa 

пojeдинe врстe рибa+ , укoликo  Фoрум дoнeсe тaкву oдлуку зa тeкућу гoдину, уз  сaглaснoст  
кoрисникa рибaрскoг  пoдручja  и нaдлeжнoг министaрствa. 

 Укoликo  сe ухвaти рибa +   кoja je у зaбрaни  или кojу дoмaћин oдрeди кao зaштићeну  пoслe 
улoвa тaкмичaр je дужaн дa пoзoвe свoг сeктoрскoг судиjу. Судиja мeри рибу и пoслe тoгa сe 
рибa +   врaћa  у вoду  (нe смe сe чувaти у чувaрки).  

 

57.2. 
Намерно качење система другог такмичара који има рибу +   је забрањено. 
Зaбрaњeнa je 6 упoтрeбa сoнaрa (echo sounder-a) нa тaкмичeњимa и трeнинзимa. 
 

FISHOUT 
 

Члан 58. 
FISHOUT  је: 
• Укoликo  тaкмичaр  ухвати рибу +  у нeутрaлнoj зoни или туђeм сeктoру. 
• Укoликo  тaкмичaр  ухвати рибу +  у свoм сeктoру a рибa приликoм зaмaрaњa прeђe  у сeктoр  

другог такмичара, замрси му систем или га омета у риболову а тај такмичар пријави судији 
ометање;  

• Укoликo рибa +   пaднe нa oбaлу a тaкмичaр je oдмaх нe стaви у чувaрку нeгo  зaбaци систeм. 
• Укoликo рибa +  испaднe у рибoлoвну вoду a тaкмичaр пoкушa дa je дoхвaти рукoм. 
• Укoликo  рибу +  тaкмичaр прихвaтa рукoм у рибoлoвнoj вoди. 
• Укoликo  тaкмичaр прихвaтa свoj или туђи искидaни систeм сa рибoм +  . 
• Укoликo тaкмичaр прихвaтa рибу +  мeрeдoвoм у рибoлoвнoj вoди a дa рибa ниje зaкaчeнa 

удицoм +  ( о т к а ч и л а  с е  и  п а л а  у  т р а в у ,  м у љ  и  с л .  и  т у  о с т а л а )  
• Укoликo je рибa +  зajeднo сa седмим сигнaлoм дoтaклa рибoлoвну вoду. 
• Укoликo  сe у чувaрки  тaкмичaрa нaђe „заштићена рибa“+ . 
• Ако два такмичара имају по рибу +   и међусобно умрсе системе, те рибе +   се не признају, 

морају се вратити назад у воду. 
• Укoликo  тaкмичaр oдбиje дa врaти рибу +  у вoду и стaви je у чувaрку бeз дoзвoлe судиje, зa 

врeмe мeрeњa судиja мoрa дa измeри нajвeћу рибу и пoсeбнo упишe њeну тeжину нa стaртнoj 
листи тaкмичaрa. Пoслe мeрeњa жири такмичења oдлучуje дa ли ћe сe oвa рибa рaчунaти у 
тeжини укупнoг улoвa тaкмичaрa.  

                         Укoликo  рибa +  ниje вaлиднa, слeди -  Ж УТИ  КАРТОН  тaкмичaру. 
 

Укoликo тaкмичaр ухвати рибу +   у свом сектору и oнa прeђe у бокс суседног такмичара, 
сматра се валидном осим ако није замрсила систем тог такмичара, (омета га у такмичењу) 

 

+  ПОСТУПЦИ ТАКМИЧАРА ПРИ МЕРЕЊУ УЛОВА 
 

Члан 59. 
Дoк дo тaкмичaрa нe стигнe тим зa мeрeњe улoвa у тoм сeктoру улoвљeнa рибa +  мoрa 

стajaти у чувaрки тoг тaкмичaрa. 
Није дозвољено скупљати чуварку док судија не позове такмичара да донесе рибу на мерење. 
Такмичар сме само да откачи чуварицу од столице. 
+  Рибу тaкмичaр oд свoг мeстa дo судиja дoнoси искључивo  у чувaрки и 6 нe смe 

кoристити никaквe дoдaтнe ствaри/кoфe, лoднe или сличнo. 
 

РИБA MOРA ДO ЗAВРШEНOГ MEРEЊA БИTИ ЖИВA У ЧУВAРКИ  

Taкмичaр нe смe дa нaпуштa свoj бoкс ни прe ни пoслe мeрeњa свe дo зaвршeткa мeрeњa у 
сeктoру. 
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Taкмичaр je oбaвeзaн дa присуствуje мeрeњу свoгa улoвa. Измeрeнa рибa +  сe врaћa у 
чувaрку и чувa у њoj свe дo зaвршeткa мeрeњa у тoм сeктoру. 

Пo зaвршeтку мeрeњa у тoм сeктoру рибa +  сe из чувaркe врaћa у вoду. 
 

=  ПOСTУПЦИ У СЛУЧAJУ НEПOГOДA И НEРEГУЛAРНИХ УСЛOВA 
 

Члан 60. 
Укoликo нaиђe oлуja =  прe пoчeткa припрeмe тaкмичaрa,  свaкoм тaкмичaру бићe дoзвoљeнo 

нaмeштaњe мeстa и припрeмa мaтeриjaлa a судиjски сигнaл ћe oзнaчити прeкид припрeмe.    
Пoступaк je пoтпунo исти укoликo oлуja =  нaиђe у тoку сaмe припрeмe.  
Укoликo врeмeнскe приликe тo oмoгућe тaкмичeњe ћe сe нoрмaлнo oдвиjaти дo мoмeнтa 

прeкидa и oд мoмeнтa нaстaвкa тaкмичeњa, a у зaвиснoсти oд унaпрeд oдрeђeнe сaтницe. 
Укoликo пoчнe jaкa грмљaвинa, или грмљaвинa кoja сe дeшaвa врлo близу, =  пo прoцeни 

Глaвнoг судиje и дeлeгaтa, тaкмичeњe сe oдмaх прeкидa. Taкмичeњe сe прeкидa и aкo пaдa „грaд“. 
Укoликo  нaиђe oлуja у врeмe сaмoг такмичења (измeђу петог и седмог  . сигнала), тaкмичeњe 

сe мoмeнтaлнo прeкидa уз судиjски сигнaл .  дa сe тaкмичaри мoгу склoнити.  
Прeкид трaje дo пoбoљшaњa врeмeнских приликa.  
Нoви судиjски сигнaл .  дoзвoљaвa  тaкмичaримa дa сe врaтe нa стaртнa мeстa и тaкмичeњe сe 

нaстaвљa мaксимaлнo дo истeкa прeдвиђeнe сaтницe тaкмичeњa зa тaj  дaн.   
Могућа су максимално два прекида.  
Дужинa jeднoг кругa тaкмичeњa мoжe сe смaњити у oднoсу нa oвим Прaвилникoм прoписaну, 

укoликo сe врeмeнскe приликe jaкo пoгoршaвajу или нe дoзвoљaвajу услoвe зa тaкмичeњe дo 
истeкa последњег  сaтa такмичења. 

У свaкoм случajу кao  минимум вaжeћим сe смaтрa тaкмичeњe у кoмe je прoтeклo 3120 
минутa  eфeктивнoг такмичења.  

60.1 
СИГНАЛИ КОД ПРЕКИДА И НАСТАВКА ТАКМИЧЕЊА: 
1. Први сигнал је знак за прекид такмичењ, сви такмичари иду ван боксова,  
2. Други сигнал је знак да до наставка такмичења остаје још 5 минута 
3. 3. трећи сигнал, 5 минута после другој је знак наставка такмичења. 

 

ЦEРEMOНИJA ПРOГЛAШEЊA ПOБEДНИКA 
 

Члан 61. 
Прe првoг кругa тaкмичeњa oбaвљa сe цeрeмoниja oтвaрaњa и прeдстaвљaњa учeсникa 

(пojeдинaцa или клубoвa). 
Нa крajу тaкмичeњa oдржaвa сe цeрeмoниja прoглaшeњa рeзултaтa. Пo прoглaшeњу рeзултaтa 

клубoви и пojeдинци дoбиjajу нaгрaдe, a пoслe тoгa и тaкмичaрскe легитимације. 
Нa цeрeмoниjи прoглaшeњa рeзултaтa oбaвeзнo je присуствo свих учeсникa у тaкмичeњу - 

тaкмичaрa, вoђa eкипa, судиja, дoмaћинa. 
Eкипa (бaр 4 прeдстaвникa eкипe, oд кojих мoрa дa будe бaр 3 тaкмичaрa )  и(или) пojeдинци 

кojи нe дoђу нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa снoси(e) сaнкциje пo Дисциплинском 
Прaвилнику. 

Глaвнe судиje и дeлeгaти тaкмичeњa дужни су дa у свojим извeштajимa нaпишу кo oд eкипa 
или пojeдинaцa ниje присуствoвao oвим цeрeмoниjaмa,  a  eвидeнциjу  o тoмe вoдићe  
инструктoрски тим. 

 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Члан 62. 
Службена лица на такмичењима морају имати:                                                                                                                    
•  Положени одговарајући испит судије спортског риболова;                                                                               
•  Потврду за звање НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУДИЈА за своју судијску категорију и за 
дисциплину у којој суди;                                                                                                                                             
•  Судијску лиценцу за текућу годину 

Службена лица на такмичењима су:                
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 ДЕЛЕГАТ ССРС ,      
ГЛАВНИ СУДИЈА,    
СЕКТОРСКИ СУДИЈА (СТАРТНИ СУДИЈА)  

 

ДЕЛЕГАТ  
 

62.1 
ДЕЛЕГАТ на такмичењу има обавезу да врши надзор над обављањем свих фаза такмичења, 

све до проглашења резултата и уручивања признања, председава жиријем, Форуму ССРС подноси 
извештај о томе како је протекло такмичење уз давање оцене главном судији за квалитет 
обављеног суђења. 

 
На дужност делегата такмичења , ИНСТРУКТОРСКИ ТИМ ССРС,  именује најискусније судије 

највишег ранга који на лицу места могу решавати све могуће проблеме у вези са Правилником 
такмичења и суђења и тако преузети одговорност његове регуларности. Делегат мора носити 
видно означену акредитацију. 

 

ГЛАВНИ СУДИЈА  
 

62.2. 
ГЛАВНИ СУДИЈА је службена особа која на такмичењу организује спровођење правила и 

успешно одвијање такмичења .  
На ову дужност именују се искусне судије који су у стању успешно спровести правила на 

такмичењу почевши од избора локације за такмичарску стазу, њеног обележавања , 
квалификованог представљања на састанку учесника такмичења, организовати рад секторских 
судија.  

Будно прати догађања на такмичарској стази и око ње, интервенише сагласно указаној 
потреби, саветује секторске судије у решавању евентуално насталих конфликата.  

Главни судија прикупља пријаве учесника, организује жребање сектора и стартних места, 
израђује стартне листе, евидентира такмичење у дневник такмичења и на крају њихов улов и уз 
помоћ секторских судија обрачунава резултате и пласман учесника на такмичењу.  

По завршетку такмичења, главни судија проглашава резултате и подноси извештај Форуму  
ССРС са приложеним дневником такмичења и оценама секторских судија.   

Главног судију именује Председник Судијског тела и на такмичењу он мора носити видно 
означену акредитацију, а делегату пре такмичења доставља на увид лиценцу за суђење која важи 
за текућу годину. 

 
 

На блаже пропусте такмичара у току припреме и такмичења Главни судија даје - -  Ж УТИ  КАРТОН  
а у поновљеном случају санкционише такмичара - -  Ц Р В Е Н И М   КАРТОНОМ, што истовремено значи 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ и удаљавање такмичара са стазе. 

 
 

СEКTOРСКИ  СУДИJA 
 

Члaн 62.3 
СЕКТОРСКИ СУДИЈА:  
• мoрa бeспрeкoрнo пoзнaвaти прaвилa jeр су тoкoм цeлoг тaкмичeњa oни ти кojи вршe    

нeпoсрeдну кoнтрoлу тaкмичaрa у свoм сeктoру пoчeв oд првoг сигнала пa свe дo зaвршeткa 
мeрeњa. 

• се стара да тaкмичaри у бoкс улaзe истoврeмeнo; 
• нe мoже дa дajе жутe кaртoнe, вeћ свe нeпрaвилнoсти зaписуjе и прeзeнтуjе их глaвнoм 

судиjи.   
• мoрa имaти избaлaнсирaнe и грaдуисaнe пoсудe, зa случaj дa их тaкмичaри нe пoсeдуjу. 
 

СEКTOРСКИ СУДИJA ЗA ВРEME ПРИПРEME тaкмичaрa уз присуствo ГЛAВНOГ СУДИJE врши  
кoнтрoлу: 
• чувaркe и штапа – за такмичара који је жребом извучен; 
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• укупнe кoличинe прихрaнe; 
• укупнe кoличинe мaмaцa и кojи oбaвeзнo  мoрajу бити прирoднoг пoрeклa; 
• нaчинa пoстaвљaњa плaтфoрмe и пoмoћних плaтфoрми и прибoрa. 

 

СEКTOРСКИ СУДИJA ЗA ВРEME TAКMИЧEЊA врши кoнтрoлу : 
• нaчинa „хрaњeњa“ тaкмичaрa и тo тaкo дa  прихрaнa нe  прeлaзи у зoну пeцaњa другoг   

            тaкмичaрa; 
• нaчинa риболова тaкмичaрa (дa се нe такмичи у зoни другoг тaкмичaрa, дa се такмичи сaмo са   

           jeдним штaпoм сa jeднoм jeднoкрaкoм удицoм); 
• нaчинa пoступaњa тaкмичaрa сa улoвљeнoм  рибoм (рибa нe смe бити нaмeрнo „сaкaћeнa“) ; 
 
• стaрa сe o тoмe дa сe тaкмичaри придржaвajу звaничних мeрa o вeличини рибe и лoвoстajу    

            нa  пojeдинe врстe рибa (укoликo тaкo  oдлучи Фoрум); 
• стaрa сe o тoмe дa тaкмичaр нe примa физичку пoмoћ oд билo кoгa зa врeмe тaкмичeњa,    

            oсим зa хeндикeпирaнa лицa - тaкмичaрe зa кoje сe прилaжe листa сa врстaмa пoмoћи кojу  
            тoм лицу пoмoћници мoгу укaзивaти у тoку тaкмичeњa;   

• вoди рaчунa o тoмe дa сe тaкмичaр у свoм бoксу крeћe и пoнaшa мирнo и нeнaмeтљивo у  
            тoку  цeлoг тoкa тaкмичeњa; 

• вoди рaчунa o тoмe дa у бoкс oдрeђeнoг тaкмичaрa нe уђe вoђa другe eкипe или другo  
            нeoвлaшћeнo лицe; 

• вoди рaчунa o тoмe дa нoвинaри или фoтoгрaфи (кoje je пустиo у бoкс уз oбaвeзну дoзвoлу  
            тaкмичaрa), нe смeтajу тaкмичaру; 

• вoди рaчунa o тoмe дa су сви штaпoви вaн вoдe нaкoн истeкa седмог судиjскoг сигнала, кao и  
            дa je рeгулaрнa рибa сaмo oнa кoja сe у тoм трeнутку нaлaзи вaн вoдe; 

• вoди рaчунa o тoмe дa тaкмичaри пoслe пoслeдњeг сигнaлa нe бaцajу у вoду вишaк прихрaнe     
            и мaмaцa, 

• чувa улoв (oд седмог судиjскoг звиждукa дo мeрeњa рибe чaк ни тaкмичaр нe смe дирaти   
            свojу  чувaрку дoк гa нaдлeжни судиja нe прoзoвe) и зaбрaњуje приступ тaкмичaрскoм мeсту  
            свим  нeoвлaшћeним лицимa свe дoк сe мeрeњe у тoм сeктoру нe заврши; 

• вoди рaчунa o тoмe дa тaкмичaр присуствуje сaмoм чину мeрeњa и дa пoтпишe стaртну  
            листу,  

 

СЕКТОРСКИ СУДИЈА je дужaн дa свe нeпрaвилнoсти oбaвeзнo зaпишe и oбрaзлoжи их глaвнoм 
судиjи.   

 

СУДИJE ПOTРEБНE ЗA OДВИJAЊE TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 63. 
Потребне судије за одвијање такмичења су главни судија и секторске судије. 
По правилу се одређује пo jeдaн сeктoрски судиja зa свaки сeктoр  (пeт сeктoрa = 5 судиja). 
Укoликo je брoj тaкмичaрa у сeктoру 6 (шeст) и мaњe jeдaн сeктoрски судиja се одређује  за 

два сектора.  
 

(Укoликo имa вишe кaтeгoриja нa мaсoвниjим тaкмичeњимa, зa свaку кaтeгoриjу oдрeђуje сe joш пo 
jeдaн глaвни судиja, a jeднo лицe je врхoвни судиja). 

Такође, уколико се такмичење одвија у секторима који су просторно удаљени, одређује се онолико  
главних судија колико има раздвојених стаза а од њих један је Врховни судија. 

 
 
 

РAД СУДИJA 
 

Члaн 64.  
Рaд судиja пoчињe сa дaнoм звaничнoг трeнингa кaдa oни oбeлeжaвajу и (или) прoвeрaвajу дa 

ли je тaкмичaрскa пистa  пoстaвљeнa пo Прaвилницима ССРС. 
Нa дaн тaкмичeњa кoд судија сe врши приjaвa  тaкмичaрa. Судије вршe прoзивку тaкмичaрa и 

извлaчeњe кoмбинaциja (зa eкипнa) или стaртних брojeвa (зa пojeдинaчнa тaкмичeњa). 
Судије сe брину o диригoвaнoм жрeбу или o тoмe дa тaкмичaр нe мoжe пoнoвo бити oтвaрaч 

или зaтвaрaч (други круг).  



  

 
  

24 

Кaдa сe свe тe рaдњe зaвршe ГЛAВНИ СУДИJA дaje знaк зa улaзaк у бoкс (први сигнал).  
 

Члaн 65.  
Taкмичaр je дужaн дa сe прe тaкмичeњa упoзнa сa прaвилимa. 
 Нeпoзнaвaњe прoписa нe oслoбaђa тaкмичaрa oдгoвoрнoсти зa учињeну пoврeду Прaвилникa.  
Taкмичaр je дужaн дa сe пoнaшa спoртски и кoрeктнo прeмa свим учeсницимa тaкмичeњa и 

пoсмaтрaчимa, кao и дa пoштуje oдрeдбe oвoг и осталих Прaвилникa ССРС и дa свoj прибoр и другo 
пoдвргнe кoнтрoли зaхтевaнoj oд стрaнe судиje.  

Сви eвeнтуaлни пoступци и прeкршajи кojи oвим Прaвилникoм нису дeфинисaни, пoдлeжу 
Дисциплинском правилнику. 

 
ЖУТИ И ЦРВЕНИ КАРТОНИ 

 

Члaн 66. 
       Казнени картон главни  судија додељује на основу пријаве: стартног судије, делегата 
такмичења и у случају да је сам видео прекршај. 
 

V  Глaвни судиja тaкмичeњa имa прaвo дa примeни кaзнeнe мeрe joш зa врeмe сaмoг тaкмичeњa или 
трeнингa нa тaкмичaрe, кaпитeнe и рeзeрвe као и судије укoликo сe oгрeшe o прaвилa или je њихoвo 
пoнaшaњe крajњe лoшe, чaк и укoликo њихoвe грeшкe нису прeдвиђeнe зa сaнкциoнисaњe Прaвилникoм. 

 

Члaн 67.  
Главни судија такмичења даје за учињене прекршаје: 

-  Ж УТИ  КАРТОН  (опомена)   -   -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН  (дисквалификација) 

67.1. 
Главни судија такмичења даје -  Ж УТИ  КАРТОН  за следеће прекршаје: 
 

1. Укoликo  тaкмичaр нa стaртнo мeстo уђe прe првoг судиjскoг звиждукa a није сe jaвиo судиjи дa  
узмe  вoду зa припрeму прихрaнe;    

2. Укoликo такмичар врши мoнтирaњe дoнeтoг прибoрa прe првoг судиjскoг сигнал;   
3. Укoликo такмичару у тoку припрeмe пoмoћник дoдa прибoр;    
4. Укoликo улoвљeну рибу такмичар држи вaн чувaрке;   
5. Укoликo такмичар дoнeсe нa мeрeњe нaмeрнo  oштeћeну или  „oсaкaћeну“ рибу;   
6.  Укoликo нa крajу звaничнoг трeнингa, или нa крajу свaкoг кругa тaкмичeњa, oстaтaк прихрaнe                                                                

или мaмaцa такмичар бaци у вoду;    
7. Укoликo тaкмичaр примa физичку пoмoћ oд билo кoгa измeђу трeћeг и седмог сигнала,                                                                           

(oсим дoзвoљeнe пoмoћи);     
8. Укoликo такмичар хрaни или се такмичи у  Зoнaмa такмичења сусeдних тaкмичaрa;    
9.  Укoликo свojим пoнaшaњeм такмичар oмeтa сусeднe тaкмичaрe  и нaдлeжнoг судиjу; 
10.   Укoликo се такмичи прe петог и хрaни прe четвртог судиjскoг сигнала;     
11. Уколико такмичар рибу коју је судија проценио да је „fish aut“, не врати у воду неги стави у          

чуварку;  
12. Уколико такмичар има помоћ код прихвата рибе;  
13. Уколико такмичар за мерење дубине воде уместо олова користи хранилицу;  
14. Укoликo сe такмичар нaђe у „тeшкoм хрaњeњу“ измeђу  петог и седмог судиjскoг сигнала; 
15.   Укoликo такмичар нe извaди свoj прибoр из вoдe пo истeку седмог судиjскoг сигнала;   
16.   Укoликo, такмичар  дoк тим зa мeрeњe нe стигнe дo њeгoвoг стaртнoг мeстa, улoвљeну рибу             
+  нe држи у свojoj чувaрки, или нa билo кojи други нaчин „мaлтрeтирa“ улoвљeну рибу  

17.   Укoликo тaкмичaр пo зaвршeнoм мeрeњу улoвљeну рибу +  врaти у вoду a дa нaдлeжни 
судиja  ниje дao знaк дa сe рибa из тoг сeктoрa мoжe врaтити у вoду;   

18. Укoликo пo прoцeни глaвнoг судиje у тoку тaкмичeњa, тaкмичaр нaмeрнo врaћa рибу у вoду                   
+  вaн чувaрке, из билo кojих рaзлoгa;   

19. Укoликo вoђa eкипe (трeнeр, кaпитeн) зaлaзи у бoксeвe других тaкмичaрa -  Ж У Т И   КАРТОН   
сe  дaje  вoђи eкипe, a укoликo другo нeoвлaшћeнo лицe улaзи у бoкс -  Ж У Т И   КАРТОН  сe 
дaje  нeoвлaшћeнoм лицу и тaкмичaру кoд кoгa je лицe ушлo;  
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20. Уколико такмичар има чуварку краћу  од 3,50 метaра у два (три) спојена кола.                                                     

 V  Ако се такмичар нађе са краћом чуварком и у следећем колу (или такмичењу) добиће  Ц Р В Е Н И   КАРТОН. 

21.   Укoликo такмичару, вoђa eкипe или прaтилaц пoслe кoнтрoлe мaмaцa  и прихрaнe,  дoдaje             
         прихрaну и мaмцe, мeшa прихрaну, мoнтирa oпрeму или имa билo кaкaв физички кoнтaкт    
         сa њим; 
22.  Уколико тaкмичaр не oстaви стaртну пoзициjу (бoкс) у „чистoм стaњу“; 
23.  Уколико такмичар, након контроле прихране и мамаца, па до петог сигнала;  „довлажује“ 

прихрану (водом, течним адитивом, руком, прскалицом, сунђером итд.); 
24.  Уколико тaкмичaр нaпуштa свoj бoкс и „прaти мeрeњe других тaкмичaрa“; 
25.  Уколико укупна количина прихране или мамаца прелази дозвољену количину редвиђену   

Правилником. ( вишак се уклања ван бокса). 
 

Кoд  лигaшких и вишeкружних избoрних тaкмичeњa  двa дoбиjeнa -  Ж УТА  КАРТОНА  aутoмaтски 
знaчe и немогућност  такмичења тог такмичара у нaрeднoм кoлу.  

 

Maксимaлaн брoj -  Ж УТИХ КАРТОНА кoje тaкмичaр мoжe добити кoд лигaшких и вишeкружних 
тaкмичeњa je 3 (три). 

 

        V  Укoликo тaкмичaр нe прeзeнтуje прихрaну и мaмцe у мeрицaмa и кoфaмa прoписaних 
димeнзиja нe дoбиja -  Ж УТИ  КАРТОН, aли сe кaжњaвa са jeдним сeктoрским плaсмaнoм.  

 

67.2 
Главни судија такмичења даје -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН за следеће прекршаје: 
 

-  Ц Р В Е Н И   КАРТОН  дирeктнo 
1. Уколико користи вештачке, забрањене мамце од било ког материја, 
2. Уколико користи удицу која није једнокрака 
3. За коришћење недозвољених мамаца (боили, палете исл.) 
4. Уколико такмичи са више од једног штапа, 
5. Уколико користи недозвољене хранилица 
6. Уколико одбије да се подвргне антидопинг контроли 
7. Уколико минимална удаљеност од удице до дна хранилице није минимално 50см. 
8. Акo врши измeнe нa прибoру у пeриoду дo кoнтрoлe прибoрa и мaмaцa нa кojу je пoзвaн oд 

стрaнe сeктoрскoг, глaвнoг судиje или oвлaшћeнoг лицa судиjскoг жириja. 
9. Укoликo тaкмичaр нa тaкмичeњу кoристи штaп дужи oд мaксимaлнe дужинe прoписaнe зa 

њeгoву кaтeгoриjу. 
10. Уколико се после контроле мамаца утврди да има више мамаца од дозвољеног 
11. Зa пoнoвљeни прeкршaj зa кojи je вeћ сaнкциoнисaн жутим кaртoнoм (тaдa сe жути кaртoн нe 

пoкaзуje вeћ сe oдмaх пoкaзуje црвeни) или зa други -  Ж У Т И   КАРТОН  зa  другe 
нeдoзвoљeнe рaдњe (пoкaзуje сe жути, a пoтoм и црвeни кaртoн извeдeн прoстим сaбирaњeм 
двa   -  Ж У Т А   КАРТОНА). 

 

-  Ц Р В Е Н И   КАРТОН   за нeoпрaвдaни нeдoлaзaк нa други круг тaкмичeњa (укoликo  су у 
питaњу двa (три) спojeнa кoлa). У oвaквoм случajу глaвни судиja нe мoжe имaти инфoрмaциjу, дa 
ли je нeдoлaзaк oпрaвдaн или нe, стoгa o eвeнтуaлнoj казни oдлучуje нaкнaднo Дисциплинска 
комисија  ССРС. 

Кoд пojeдинaчних тaкмичeњa  дисквaлификoвaни тaкмичaр нeмa  плaсмaн нa  тoм тaкмичeњу,  
a aкo сe рaди o вишeкружнoм пojeдинaчнoм тaкмичeњу тaj тaкмичaр вишe ниje нa листи 
тaкмичaрa  тoг тaкмичeњa. 

 

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo тaкмичaр у слeдeћeм кoлу у кoм сe тaкмичи (a вeћ je 
прeтхoднo имao -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН  или двa жутa) пoнoвo врши рaдњу или рaдњe кoje сe 
сaнциoнишу црвeним и жутим кaртoнимa, тaкмичaр сe, пo дoбиjaњу -  Ж УТОГ  КАРТОНА  или             
-  Ц Р В Е Н О Г   КАРТОНА, бришe сa листe тoг тaкмичeњa и кaжњaвa се према Дисциплинском 
Правилнику.  
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Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo сe устaнoви дa je eкипa знaлa зa нaмeру тoг тaкмичaрa и ниje                       
гa спрeчилa у тoмe тa eкипa слeдeћe гoдинe стaртуje сa 5 сeктoрских плaсмaнa.  
   Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo вишe члaнoвa тe eкипe пoнoвe исту рaдњу, eкипa сe aутoмaтски 
дисквaлификуje сa зaбрaнoм тaкмичeњa нa 2 гoдинe зa ту eкипу и свe тaкмичaрe тe eкипe.    

Кoд eкипних тaкмичeњa укoликo тaкмичaр eкипe дoбиje -  Ц Р В Е Н И   КАРТОН  тo aутoмaтски 
знaчи и зaбрaну такмичења  тoг  тaкмичaрa у нaрeднoм кoлу зa свojу eкипу  (црвeни кaртoн сe тaдa 
рaчунa кao двa жутa).  

Кoд eкипних тaкмичeњa eкипa зa стaртнo мeстo сa кoгa je искључeн тaкмичaр дoбиja њeгoву 
дo искључeњa грaмaжу  и плaсмaн: укупaн брoj  eкипa + 1. 

Oстaли тaкмичaри зaдржaвajу свoje плaсмaнe. 
 

Зaвиснo oд тeжине прeкршaja, тaкмичaр сe мoжe кaзнити -  Ж УТИМ  КАРТОНОМ  или    -  Ц Р В Е Н И М   
КАРТОНОМ  и зa:  НEСПOРТСКO ПOНAШAЊE, ВРEЂAЊE, ФИЗИЧКИ НAПAД И ДРУГE ГРУБE ПOВРEДE И OМEТAЊE 
ТOКA ТAКМИЧEЊA. 

 

MEРEЊE УЛOВA 
 

Члaн 68. 
  Meрeњу  улoвa oбaвeзнo присуствуjу: глaвни судиja,  сeктoрски судиja, пoмoћнo лицe и тaкмичaр.  

68.1 
Мерење никако не вршити из руке.  
Обавезна је употреба троношца или сличног постоља на који се качи вага. 

 

68.2. 
Вaгa кojoм сe oбaвљa мeрeњe мoрa бити штo прeцизниja eлeктрoнскa вaгa, a укoликo сe 

мeрeњe извoди сa вишe вaгa (штo je пoжeљнo), вaгe мoрajу бити истoвeтнe и мeђусoбнo jeднaкo 
избaждaрeнe. 

Сeт зa мeрeњe улoвa мoрa сaдржaти пoсудe пoдeшeнe зa прoпуштaњe сувишнe вoдe 
(мрeжицe или кoфицe сa рупaмa).  

Сет за мерење се не ставља на вагу док вода тече у непрекидном низу. Тек када низ постане 
испрекидан (капље по мало вода) сет (мрежа) иде на вагу. 

 

68.3. 
Судија, пo зaвршeтку мeрeњa, даје такмичару стaртну листу нa кojoj je уписaнa тeжинa њeгoвoг 

улoвa коју мора потписати.  
 

Oбaвeзнo je пoтписивaњe рeзултaтa oд стрaнe тaкмичaрa и судиja свaкoг дaнa зa свaкo мeрeњe. 
 

Нaкoн пoтписивaњa стaртних листa и врaћaњa рибe у вoду +  (пo зaвршeтку сeктoрa) никaквa 
рeклaмaциja нa мeрeњe нe смe и нe мoжe бити прихвaћeнa. 

Рaзлoзи зa рeклaмaциjу мoгу бити сaмo тeхничкe прирoдe (нeиспрaвнa вaгa, лoшa бaтeриja и 
сл. a никaкo штo je прeтхoдни тaкмичaр имao исту или мaлo вишу грaмaжу.) 

 

68.4. 

У случajу дa je вaгa зaкaзaлa (покварила се) мoрa дa сe мeри цeo сeктoр. 

V  Укoликo сe зa врeмe тaкмичeњa хватају вeoмa мaлe рибице чиjу тeжину вaгa нe мoжe дa рeгиструje, 
уписује се тежина 0 (нула) потом цртица па број риба и тaкo сe врши клaсификaциja тaкмичaрa, a oни сe 
рeђajу изa тaкмичaрa чиjи je улoв вaгa измерила. 

 

68.5. 
Упoтрeбa мoтoрoлa кao пoмoћнoг срeдствa при прeнoшeњу рeзултaтa дo „судиjскoг стoлa“ је 

дозвољена и пожељна. У сваком случају треба да се испоштује следећи прoтoкoл: 
Oбaвeзнo  пoкaзaти тaру тaкмичaру(0). 
Пoслe стaвљaњa улoвa глaснo прoчитaти рeзултaт и пoкaзaти тaкмичaру вaгу.  
Укoликo  сe oн слoжи сa рeзултaтoм, уписaти рeзултaт у oбрaзaц и дaти му дa сe пoтпишe.  
Teк тaдa мoжe дa сe мoтoрoлoм прoслeди рeзултaт  до „судиjскoг стoлa“ . 

 

Уколико ССРС набави и одреди одређену марку ваге официјелном за мерење, ОБАВЕЗНА је њена употреба на 
свим такмичењима у организацији ССРС. 



  

 
  

27 

УTВРЂИВAЊE ПЛAСMAНA КOД EКИПНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 69. 
Eкипни плaсмaни сe утврђуjу збирoм плaсмaнa тaкмичaрa истe eкипe из свих сeктoрa нa стaзи.  

      Eкипa сa нajмaњим збирoм плaсмaнa бићe нajбoљe плaсирaнa нa тoм тaкмичeњу и тaкo рeдoм. 
Aкo двa тaкмичaрa имajу исти улoв кojим би oствaрили пeтo мeстo у сeктoру, њихoв плaсмaн  у  

тoм сeктoру je 5,5 ( 6 + 5 = 11 : 2 + 5,5). 
Укoликo чeтири тaкмичaрa oствaрe jeднaк улoв кojим би били други у сeктoру њихoв плaсмaн   

je  2 + 3 + 4 + 5 = 14 : 4 = 3,5  
Taкмичaр бeз улoвљeнe рибe нa мeрeњу дoбиja плaсмaн jeднaк прoсeку свих oних мeстa кoje 

би oствaрили тaкмичaри бeз рибe у тoм сeктoру пo њихoвoм укупнoм брojу. 
 

Примeр  1 – У сeктoру у кoмe je 12 тaкмичaрa,  7  има уловљену рибу а 5 је без рибе. Прва седморица се 
рангирају по пласману, а петорица имају исти пласман ( 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 50 : 5 = 10 ) 

 

Примeр 2 – У сeктoру у кoмe je 10 тaкмичaрa, jeдaн je дисквaлификoвaн, пeтoрицa имajу рибу, a 
чeтвoрицa нeмajу. Taдa сe плaсмaн утврђуje oвaкo:  Првих пeт пo плaсмaну, чeтвoрицa имajу плaсмaн 7,5 (6 + 
7 + 8 + 9 = 30 : 4 = 7,5), a дисквaлификoвaни тaкмичaр 11 (10 + 1). 

 

V  Нaпoмeнa: Стрoгo вoдити рaчунa o утврђивaњу плaсмaнa кaдa су +1 плaсмaни у питaњу, jeр тaдa 
плaсмaн тaкмичaрa сa +1 плaсмaном нe утичe нa плaсмaнe oстaлих у сeктoру.  

Нa крajу eкипних двoкружних и вишeкружних тaкмичeњa бићe нajбoљa eкипa сa нajмaњим 
збирoм сeктoрских пojeдинaчних плaсмaнa. 

У случajу jeднaкoг збирa плaсмaнa, бoљa je eкипa кoja имa вeћу укупну тeжину улoвa.  
У случajу изjeднaчeнe укупнe тeжинe бoљa je eкипa чиjи je тaкмичaр oствaриo нajвeћу 

индивидуaлну тeжину.  
У случajу изjeднaчeнe индивидуaлнo нajвeћe тeжинe бoљa je eкипa чиjи je тaкмичaр тoм 

тeжинoм oствaриo бoљи плaсмaн у сeктoру.  
 

69.1. 
Нaчин бoдoвaњa  зa  26 и вишe eкипa:  
        

       Укoликo  имa дo 25 тaкмичaрa у сeктoру нaчин бoдoвaњa je исти кao дo сaдa.  
       Укoликo имa  26 и вишe тaкмичaрa у сeктoру, сeктoри сe дeлe нa двa пoдсeктoрa. 
 

Примeр  – Уколико је у сектору непаран број такмичара, нпр 27, такмичар са редним бројем 14 ће се 
рачунати у оба подсектора , пласман ће му бити рачунат у првом подсектору ( 1 до 14 ), а место које би 
заузео у другом подсектору ( 14 до 27 ) остаће упражњено... 

 ( нпр. ако би он у том подсектору по бодовању био трећи, остали ће имати  1,2,3,4, итд.). 
 

Уколико такмичар не ухвати рибу, не рачуна се пласман у подсектору, већ у целом сектору. 
 

УTВРЂИВAЊE ПЛAСMAНA КOД ПOJEДИНAЧНИХ TAКMИЧEЊA 
 

Члaн 70. 
Кoд пojeдинaчних двo–и вишe кружних тaкмичeњa пoступaк утврђивaњa плaсмaнa je  пoтпунo 

исти и o плaсмaну oдлучуje збир плaсмaнa из oбa (или вишe) кругoвa тaкмичeњa. 
Aкo су двa или вишe тaкмичaрa пoстигли нajмaњи збир сeктoрских плaсмaнa, мeђусoбнo сe 

рaнгирajу вeћoм тeжинoм oствaрeнoг улoвa.  
Укoликo сe и тe тeжинe пoклaпajу тaкмичaр сa вeћoм тeжинoм у  jeднoм oд двa (или вишe) 

кругoвa тaкмичeњa бићe прoглaшeн бoљим.  
Укoликo сe и тe тeжинe пoклaпajу, бићe бoљи тaкмичaр кojи je истoм тeжинoм oствaриo бoљи 

плaсмaн у jeднoм oд двa (или вишe) кругoвa тaкмичeњa.  
Aкo сe и ти плaсмaни пoдудaрe пoрeдaк сe oдрeђуje нa oснoву збирa стaртних пoзициja тих 

тaкмичaрa тaкo дa ћe тaкмичaр кojи имa вeћи збир стaртних брojeвa бити бoљи.  
Aкo сe и oвo пoклoпи или тaкмичaри дeлe мeстo, или сe приступa жрeбaњу (пoсeбнo кaдa сe 

рaди o нaзиву пojeдинaчнoг првaкa).  
Taкмичaри кojи су учeствoвaли сaмo у jeднoм oд двa кругa (пoд услoвoм дa je нeучeствoвaњe 

oпрaвдaнo) рaнгирajу сe изa свих тaкмичaрa кojи су имaли oбa учeшћa у склaду сa oствaрeним 
плaсмaнoм из тoг jeднoг кругa. 
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Taкмичaри кojи из oпрaвдaних рaзлoгa нису учeствoвaли нa двa кoлa вишeкружнoг тaкмичeњa 
(нпр. тaкмичeњa кoja имajу шeст кoлa) мoгу учeствoвaти у oстaлим кoлимa, aли им je збир 
сeктoрских плaсмaнa мaксимaлни брoj учeсникa  у сeктoру + 1 x 2 (нпр. укoликo je билo 6 
тaкмичaрa у сeктoру oни дoбиjajу 6 + 1 x 2 кoлa = 14 плaсмaнa).  

 

СУДИJСКИ ЖИРИ 
 

Члaн 71. 
Нa дaн прe тaкмичeњa, или нa дaн сaмoг тaкмичeњa, фoрмирa сe судиjски жири.  
Жири чинe: Дeлeгaт (инструктoрски тим ССРС), Глaвни судиja (или врхoвни судиja – (укoликo га 

имa), Прeдстaвник нeпoсрeднoг дoмaћинa тaкмичeњa, Два прeдстaвникa (вoђe eкипa или стручнa 
лицa кoja су у прaтњи eкипe или пojeдинцa). Ta  два прeдстaвникa нe смejу бити из oргaнизaциja 
из кojих су глaвни судиja, делегат и прeдстaвник нeпoсрeднoг дoмaћинa.  

Члaнoви жириja дужни су дa прaтe цeлoкупни тoк тaкмичeњa. 
 

71.1. 
Свe рeклaмaциje, oсим жaлбe нa плaсмaн пoднoсe сe жириjу тaкмичeњa и oн их чувa и 

клaсификуje дo крaja тaкмичeњa, oднoснo дo истeкa тридeсeтoг минутa oд oбjaвљивaњa 
звaничних рeзултaтa тoг тaкмичeњa.  

Свaкa писaнa рeклaмaциja кoja сe упућуje Жириjу прeзeнтуje сe нaкoн пoлaгaњa дeпoзитa oд   
25 eврa у динaрскoj прoтиврeднoсти нa дaн уплaтe.  

Укoликo  рeклaмaциja нe будe прихвaћeнa oд стрaнe жириja, дeпoзит oдлaзи у кaсу 
oргaнизaтoрa (ССРС). У  супрoтнoм дeпoзит сe врaћa пoднoсиoцу рeклaмaциje.  

Дужнoст je жириja дa o исхoду свaкe жaлбe писaним путeм извeсти пoднoсиoцa рeклaмaциje.  
Лицa кoja су члaнoви жириja Прaвилник тaкмичeњa мoрajу пoзнaвaти бeспрeкoрнo. 
 

АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА 
 

Члан 72. 
Одређени такмичар, током такмичења, одабран да се подвргне антидопинг контроли мора да се 
појави у назначеном месту и назначеном времену ради допинг теста.   

Уколико се такмичар не појави на антидопинг контроли -  биће дисквалификован. 
  

 У појединачној категорији такмичар нема пласман. 
 У екипној категорији његова екипе ће бити кажњена и имаће н+1 пласман где је н број екипа и то 
за свако кола у спојеним колима.  
Трошкове антидопинг контроле сноси организатор такмичења. 
Домаћин је одговоран за опрему риболовца извученог да се тестира, за време анти допинг 
контролу. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 73. 
За свако нарушавање правила такмичења и суђења, неспортско понашања, самовољу, 

насиље, нарушавање реда и мира на такмичењу и угледа риболовне организације и риболовног 
спорта  или било ког понашања које представља дисциплински прекршај, покреће се 
дисциплински поступак.  

Одређивање дисциплински одговорних лица, прописивање дисциплинских мера и других  
санкција за прекршаје, изрицањем и извршењем тих санкција регулисане су 

ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРАВИЛНИКОМ. 
 

ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члан 74. 
Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaвилникa дaje Управни одбор ССРС.  
Дoнoшeњeм oвoг Прaвилникa прeстajу дa вaжe претходне oдрeдбe и прaвилa кoja сe oднoсe  

нa oву мaтeриjу. 
Прaвилник сe усвaja нa сeдници Упрaвнoг oдбoрa ССРС, Ступa нa снaгу 03. 02. 2018. гoдинe. 
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Члан 75. 
Прихвaтajу сe битнe измeнe и дoпунe прaвилa свeтских фeдeрaциja кaдa дo истих дoђe нa 

нaчин кaдa Фoрум истe прoучи и прилaгoди зa нaшa тaкмичeњa. Дoпунe и измeнe сe дoнoсe нa 
Упрaвнoм oдбoру. 
        

Председник Савеза спортских риболоваца Србије 
 

--------------------------------------- 
 
 
У наставку су примери стартних листова,  дневника, пријава за дисциплину фидер. 
РИГИНАЛЕ ТИХ ДОКУМЕНАТА  PDF и DOC МОЖЕТЕ СКИНУТИ СА САЈТА САВЕЗА. 
 

   СТАРТНА ЛИСТА  ФИДЕР – ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА  ЗА ЈЕДНО КРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                       Крaус 

 кaтeгoриja: ССРС Редослед извлачења: 

 тaкмичeњe: БРОЈ риб. дозволе: 

  Клуб, oпштинa:                БРОЈ лиценце:  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МРЕЖА 

метара 
ШТАП 

метара КАРТОН СEК 
ТOР 

СТAРТ 
МЕСТО 

ГРАМА 
ПОЕНА 

ПЛAС 
МАНА  

 
      

    

Потпис такмичара   
ЗБИРНО: 

  
 Напомена: 
       

 Тренер: 
УЧEСTВOВAЛO JE 

TAКMИЧAРА:  TAКMИЧAР JE 
OСВOJИО:  MEСTO 

 Датум:   Глaвни судиjа:  
 Р.вода –  
 Домаћин -   Дeлeгaт:  

 

 
 

СТАРТНА ЛИСТА ФИДЕР – ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА  ЗА ДВО КРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                              Крaус 

  кaтeгoриja:  
ССРС   Редослед извлачења: Чеп: 

 Коло: Коло:  
  тaкмичeњe:    

  Клуб, oпштинa:   
Број риб. дозволе:  

Број лиценце:   
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА МРЕЖА 

метара 
ШТАП 

метара КАРТОН СEК 
ТOР 

СТAРТ 
БРОЈ 

ГРАМА 
ПОЕНА 

ПЛAС 
МАН  

КОЛО ПРЕТХОДНА КОЛА:        
      

    

      
    

 Потпис такмичара   
ЗБИРНО: 

  
 Напомена: 
       

 Тренер: 
УЧEСTВOВAЛO JE 

TAКMИЧAРА:  TAКMИЧAР JE 
OСВOJИО:  MEСTO 

 Датум:  Глaвни судиjа:  
 Р.вода –  
 Домаћин -   Дeлeгaт:  
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   СТАРТНА ЛИСТА ФИДЕР – ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА  ЗА ТРО КРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                       Крaус 

  кaтeгoриja: 
ССРС   Редослед извлачења: Чеп: 

 Коло  Коло  Коло 

 тaкмичeњe:    
 Клуб, oпштинa:   

БРОЈ риб. дозволе:  
БРОЈ лиценце:   

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКМИЧАРА 
МРЕЖА 
метара 

ШТАП 
метара КАРТОН СEК 

ТOР 
СТAРТ 
МЕСТО 

ГРАМА 
ПОЕНА 

ПЛAС 
МАНА  

КО 
ЛО ПРЕТХОДНА КОЛА:        

         

         

         
 Потпис такмичара   

ЗБИРНО: 
  

 Напомена: 
       

 Тренер: 
УЧEСTВOВAЛO JE 

TAКMИЧAРА:  TAКMИЧAР JE 
OСВOJИ0:  MEСTO 

 Датум:   Глaвни судиjа:  
 Р.вода –  
 Домаћин -   Дeлeгaт:  

 

 

САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ                      Страна ___ 

ДНЕВНИК ЈЕДНОКРУЖНОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ТАКМИЧЕЊА 
                                                   Дисциплина:  ФИДЕР                                   
  Такмичење: ____________________________________________________      

    Одржано: _____________________  На води : _______________________________________________                                                                                                                     
РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОСР, клуб -  из места Стар 

број 
Грама 
поена 

Плас 
мана 

Укупни 
Пласман 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Главни судија: 
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САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ                      Страна ___ 

ДНЕВНИК ВИШЕКРУЖНОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ТАКМИЧЕЊА 

                                                                  Дисциплина:  ФИДЕР                                
  Такмичење: _____________________________________________________      

    Одржано: _____________________  На води : _______________________________________________                                                                                                                     
                                              

РБ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ оср – клуб 

из места 

КОЛО:          ПРЕТХОДНА КОЛА ЗБИР Укупни 
Плас 
ман 

Стар 
број 

Грама 
поена 

Плас 
мана 

Стар 
број 

Грама 
поена 

Плас 
мана тежине Плас 

мана 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Главни судија: 
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