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Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ  - дисциплина „ФИДЕР“  
МЕЂУРЕГИОНАЛНО СЕВЕР 

Два кола: 12. и 13. маја 2018.године 
Домаћин : УСР Тамиш Панчево 

Такмичарска писта: Река Тамиш – Панчево  

Судије: Накнадно, по пријави такмичара 
  
Петак 11. мај 2018. године – званични тренинг – није обавезан 

Субота 12. мај. прво коло и Недеља 13. Мај - 2. коло 
3 до  07,30   - Прозивка (пријава) такмичара, 
3 07,30 - Извлачење стартних бројева, излазак на стазу. 
3 08,00   - I. сигнал   -  Улазак у боксoве 

3 08,45   - II. сигнал   -  5 минута до контроле хране и мамаца 

3 08,50   - III. сигнал  -  контрола хране и мамаца 

3 09,20   - IV. сигнал  -  Храњење 

3 09,30   - V. сигнал  -  Почетак такмичења 

3 14,25   - VI. сигнал  -  Знак за последњих пет минута      
3 14,30   - VII. сигнал   -  Завршетак, крај такмичења 

 

15.30  ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА И ПОДЕЛА НАГРАДА  – обавезно присуство свих такмичара 
 

Пријава е поштом у ССРС на prijava@ribolovci.org.rs.   
РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЈЕ СРЕДА 09.05.2018. ДО 16.00 САТИ 

 

- 9 ( девет) такмичара по пласману иде на Државно - Изборно 
- Дириговано извлачење другог дана само чепови из првог,  
Измене правилника за ову годину су: 
 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). Ларва се искључиво користи за удицу 
презентована у одговарајућој мерици (0,06 литара). Све мора бити презентовано у званичним, службеним  
мерицама. Ларве за удицу се морају презентовати у посебној мерици предвиђеној за ларву, затвореној само са 
једне стране.  Свaки други нaчин прeзeнтaциje мaмaцa тoкoм прoвeрe бићe сaнкциoнисaн jeдним плaсмaнoм. 
 Хранилица мора бити цилиндрична. Није дозвољено мењати њен облика (да је притиснете надоле). 
Maксимaлнa дужинa хрaнилицe изнoси 7 a прeчник 5цм, минимална тежина треба бити 15 грама 
 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. 
 Након петог сигнала дозвољено је само површинско квашење прихране, (без мешања).  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. 
Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара (судију, домаћина, тренера, вођу екипе), одговорности 
и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила такмичења. 

02.05.2018. ФОРУМ ССРС 
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