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Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                        ПОЗИВ 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ  - дисциплина   
Риболов пастрмке вештачким мамцима са обале „СПИН“   

Државно, изборно такмичење  
1. и 2. коло: 17. и 18. марта 2018.године 

Домаћин: УСР Расина – Крушевац 

Такмичарска писта : Река Расина, село Грчак - Александровац  

Резервна стаза: Сокобањска Моравица, село Кравље - Алексинац 
 
Субота 17. март 2018. - ПРВО КОЛО 

До  3  08.00 Долазак на такмичарску стазу 
3  08.00 Прозивка, извлaчeњe редоследа извлачења и редоследа излажења на 

стазу за сваки круг-  грид  
3  08.20  I сигнaл такmичари имају 30 минута да се припреме и да упознају стазу 
3  08.50  II сигнaл такмичари се прикупљају у базу а од 3 09.00  креће први такмичар па у 

размаку од 20 секунди наредни итд… 
3  09.10  III сигнaл почетак ПРВОГ круга ТРЕЋЕГ КОЛА у трајању од 45 минута 
3  09.55  IV сигнaл крај ПРВОГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 

310.10 креће први такмичар за други круг  па у размаку од 20 
секунди наредни итд 

3  10.20  V сигнaл, почетак ДРУГОГ круга у трајању од 45 минута 
3  11.05  VI сигнaл крај ДРУГОГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 

311.20 креће први такмичар за трећи круг па у размаку од 20 
секунди наредни итд 

3  11.30  VII сигнaл почетак ТРЕЋЕГ круга у трајању од 45 минута 
3  12.15  VIII сигнaл крај ТРЕЋЕГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 

312.30 креће први такмичар за четврти круг па у размаку од 
20 секунди наредни итд 

3  12.40  IX сигнaл почетак ЧЕТВРТОГ круга у трајању од 45 минута 
3  13.25  X сигнaл крај ЧЕТВРТОГ круга И КРАЈ ПРВОГ  КОЛА  
 

 

Недеља 18. март 2018. - ДРУГО КОЛО 
 

Иста сатница као за ПРВО коло у Суботу, 17.марта  
 
 
 
 

Пријава е поштом у ССРС на prijava@ribolovci.org.rs.  
 

Поред лиценце у износу од 2.500 динара, по такмичару,  
обавезна је и уплата котизације у износу од 3.000 динара по такмичару  
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ПРАВИЛА: 
Такмичар је дужан да рибу прихвати мередовом а затим да је покаже судији и тек по  «признавању улова » од стране 
судије, рибу, пажљиво, у мередову  ослободи удице и помоћу  мередова је врати у воду.  
У времену када се риба ослобађа удице, такмичар не сме спустити мередов на земљу.  
Риба се ослобађа удице рукама или одговарајућим клештима.  
Судија бележи сваки исправни улов и предаје такмичару БОН, као потврду улова.     
Број бонова код такмичара и број риба на стартној листи судије мора да се сложи.    
У случају неслагања, такмичару се признаје мањи број уписаних улова. 
 

Валидан улов се рачуна уколико је риба:                                                                                                                                                                                                                           
- ухваћена за уста;                                                                                                                                                                                                                                                                 
- ухваћена између уста и грудног пераја;                                                                                                                                                                                                                    
- ухваћена између уста и шкрга. 
Риба која није уловљена на овај начин, већ негде са стране се не бодује. 
 

Риба се неће признати због непрописног начина прихватања или уловаi: 
- ако је риба навучена на обалу или извучена на обалу;                                                                                                                                                                                  
- aкo се закачена риба откачи и падне на земљу; 
- ako је риба прихваћена у води руком; 
- ako je риба прихваћена «на груди» 
- ako je риба прихваћена у мередов  «у ваздуху» над обалом; 
- ako такмичар закачи и улови рибу ван свог риболовног бокса; 
- ако је риба закачена са стране а не за уста или између уста и грудног пераја и(или) шкрга; 
- ako такмичар покуша да рибу ослободи удице коју је прихватио мередовом пре него улов     покаже судији; 
- ako мамац којим којим је риба уловљена није исправан. 
 

Такмичење се одвија прибором за риболов варалицом:                                                                                                                                 
- штап по слободном избору, највеће дужине до 2,75м;                                                                                                                   - 
машиница по слободном избору (стационарна или мултипликатор) 
- најлон или упредена струна по слободном избору и промер а по слободној процени такмичара; 
- мередов за прихват рибе. 
Такмичар за време такмичења може са собом имати један штап и један мередов, торбу или. сл. 
Такмичар може имати и резервни прибор (штап, машиница, мередов) али он мора остављен у централном боксу.  За 
време такмичења, такмичар  који из одређеног разлога мора заменити прибор којим обавља риболов, не сме у току 
започете рунде, узети туђи прибор (штап, машиница, мередов и сл.)...   
 

САМО СУ ВЕШТАЧКИ МАМЦИ ДОЗВОЉЕНИ и то: метални лептири, воблери, кашике и силиконци по слободном 
избору.  
ВАРАЛИЦЕ морају имати удице без контра куке. 
На удици не сме бити никаквих украса (сукњице, перје, вуница и сл.). Удица мора бити «гола», a изузетак су пластичне 
перлице на варалици и пластични бужури на удици, који су фабрички постављени. 
У смислу отежавања силиконске варалице, може се користити искључиво (JIG) удица, на којој је олово наливено на 
удицу. 
СТРУНА  мора да буде празна(гола).                                                                                                                                                                                                                          
Није дозвољено коришћење додатног отежања на струни.                                                                                                                                                                                        
Није дозвољено коришћење било кавог сигнализатора.  
Судија је дужан проверити  исправност удица на варалици и да ли је риба закачена за уста, после сваке уловљене 
рибе, а ако мамац није исправан улов се не бодује.     
 

     По завршеном такмичењу вештачки мамци и  струна не смеју да се бацају у воду. 
 

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

Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара одговорности и свих санкција предвиђених у случају 
непридржавања и нарушавања правила такмичења. 

 

08.03.2018.    
Форум ССРС 
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ЗЗААХХТТЕЕВВ  ЗЗАА  ИИЗЗДДААВВААЊЊЕЕ  

ЛЛ  ИИ  ЦЦ  ЕЕ  НН  ЦЦ  ЕЕ    
ЗЗАА  ТТААККММИИЧЧААРРАА  УУ  ССППООРРТТУУ  ––  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  

 
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАЦИЈА/КЛУБ – КОЈА/И ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   

Датум и место рођења                                              датум                                               место 
ЈМБГ              

Адреса и место 
становања  

Општина и Управни округ   

Организација/клуб  Број клуба у Савезу      

Матични број такмичара                    
Број лиценце из 

претходне године  Клуб за који је наступио 
такмичар претходне године  

Напомена 
 
 
 

Лиценца се тражи за 
следећу дисциплину и 

категорију 
Иза дисциплине и 

категорије ставити X 

ДИСЦИПЛИНА 
Пловак  Фидер  Мушица  Карп  Блек 

 бас  Спин  
КАТЕГОРИЈА 

кадет  јуниор  дама  сениор   Ветеран 
мастерс  

Организација/клуб је уплатила/о чланарину за издавање лиценце ДА НЕ 
 

м.п. 

У     
 
дана                      

 
године  

                     (потпис подносиова захтева) 

УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
1 лекарско уверење о здравственој способности за обављање 
спортског риболова од лекара специјалисте спортске медицине 

2. доказ о уплати чланарине за издавање лиценце; чланарина се 
уплаћује на т.р. ССРС  број 355-1083742-51 

3. Потписан Уговор клуб – такмичар (3 примерка) 
или ако је уговор вишегодишњи, у делу Напомена -  написати: 
клуб с ким је уговор потписан, на колико година, датум 
важења уговора, од - до. и број и датум под којим је уговор 
заведен у ССРС. 

3. две фотографије, за нове такмичаре 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                                                                                                                                                          ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Матични број такмичара                   

Датум  ЛИЦЕНЦА БРОЈ   -       

   
 

 

 __________________________________ 
                                                                                                    (потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
                            м.п. 
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ППРРИИЈЈААВВАА  ЗЗАА    

ППООЈЈЕЕДДИИННААЧЧННОО  ТТААККММИИЧЧЕЕЊЊЕЕ  
ЗЗАА  ТТААККММИИЧЧААРРАА  УУ  ССППООРРТТУУ  ––  ССППООРРТТССККИИ  РРИИББООЛЛООВВ  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   

Број телефона   
фиксни мобилни 

ЈМБГ              

Организација/клуб  

Матични број такмичара                    

Назив такмичења за које 
се такмичар пријављује 

 
 
 

Датум одржавања   

Пријава је за следећу 
дисциплину и категорију 

 
Иза дисциплине и 

категорије ставити X 

ДИСЦИПЛИНА 

Пловак  Фидер  Мушица  Карп  Блек 
 бас  Спин  

КАТЕГОРИЈА 

сениори  даме   јуниори  кадет  ветерани  
Хендике 
пирани 
мастерс 

 

 

м.п. 

У     
 
дана                      

 
године  

                     (потпис подносиова захтева) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                                                                                          ПОПУЊАВА САВЕЗ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Матични број такмичара                   

Датум  ПРИЈАВА БРОЈ  - 
    

   
 

 

                            м.п. __________________________________ 
                                                                                                    (потпис  овлашћеног лица  у  ССРС) 
 

 


