
Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                        ПОЗИВ 

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

Државно, изборно такмичење  
1. и 2. коло: 23. и 24. марта 2019.године 

Домаћин: КСР Трњане – Трњане 

Такмичарска писта : Река Моравица код Алексинца, село Краљево 
 

Субота 23. март 2019. - 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 25 минута да се припреме и да упознају стазу 

3 08.45  II сигнaл 
такмичари се прикупљају у базу 
а од 3 08.53  креће први такмичар па у размаку од 15 секунди следећи итд 

3  09.00  III сигнaл ПРВИ круг 

3 09.45  IV сигнaл 
крај ПРВОГ круга. Такмичари долазе у базу – централни бокс 
а од 3 09.53 креће први такмичар  па у размаку од 15 секунди следећи итд 

3 10.00  V сигнaл, ДРУГИ круг 

3 10.45  VI сигнaл 
крај ДРУГОГ круга. Такмичари долазе у базу – централни бокс 
а од 3 10.53 креће први такмичар па у размаку од 15 секунди следећи итд 

3 11.00  VII сигнaл ТРЕЋИ круг 

3  11.45  VIII сигнaл 
крај ТРЕЋЕГ круга. Такмичари долазе у базу – централни бокс 
а од 3 11.53 креће први такмичар па у размаку од 15 секунди следећи итд 

3 12.00  IX сигнaл ЧЕТВРТИ круг 
3  12.45  X сигнaл КРАЈ ПРВОГ  КОЛА  

 

Недеља 24. март 2019. - ДРУГО КОЛО  
 ИСТА САТНИЦА КАО У СУБОТУ 

 

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

 
ПРАВИЛА: 
ПОЗИЦИЈА 1 УВЕК СЕ НАЛАЗИ НА ЛЕВОЈ СТРАНИ У ОДНОСУ НА ВОДУ, А ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 
ЛЕВА ПРЕМА ДЕСНО. 
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 уписаног 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 улова: 
- 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 користи један штап, а са собом може понети и резервни штап. Код себ може 
имати мередов, торбу са мамцима или. сл. 
 
САМО СУ ВЕШТАЧКИ МАМЦИ ДОЗВОЉЕНИ: метални лептири, воблери, кашике и силиконци по 
слободном избору. (имитације мува и водених ларви су забрањене) 
ВАРАЛИЦЕ морају имати удице без контра куке. Вештачки мамац може имати једну (две или три ) 
двоструке или троструке удице 
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, ( фиксно или флексибилно). 
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. 

 

19.03.2019. 
 
Форум ССРС 


