
Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                 

СЕКРЕТАРИЈАТ ФОРУМА 

Разматрајући допис домаћина за прва два кола Фидер лиге 

Србије, Баната из Зрењанина, који обавештава Савез да је на  

каналу ДТД – стаза Клек, „изузетно висок водостај који прелази 

висину такмичарских позиција што онемогућава силазак на исту. 

Такође, вишенедељне кише су утицале да је терен изузетно 

натопљен што онемогућава прилазак колима“ 
Када је у питању резервна стаза, Бранкован и река Бегеј, пораст реке Тисе је утицао на раст Бегеја  и 

вода је прешла плато на којем се риболовци смештају и такмиче.  

У оба случаја са такмичарским стазама, ове временске неприлике довеле су до ситуације које нису 

регуларне за такмичење и које могу довести у питање безбедност учесника.  

У консултацијама које су уследиле са домаћином, председником ЗФК и председником Савеза,  

СЕКРЕТАРИЈАТ ФОРУМА ДОНОСИ ОДЛУКУ ДА СЕ ОВО ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖИ У ПРЕДВИЂЕНОМ 

ТЕРМИНУ, ДА СЕ ОДРЖИ НА КАНАЛУ ДТД У НОВОМ САДУ, ДА ДОМАЋИН БУДЕ БАНАТ ЗРЕЊАНИН. 

 

П О З И В 
СПОРТСКИ РИБОЛОВ  - дисциплина „ФИДЕР“   - СРПСКА ЛИГА,   

прва два кола 08. и 09. Јуна 2019.године 

Домаћин : Банат Зрењанин 

Такмичарска писта : Канал ДТД Нови Сад 
 

Петак  07.06. 2019. Године -  Обавезни тренинг, најмање 2. такмичара из екипе  

3  08,00    - извлачење боксова,  

3  09,20   - почетак храњења за ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ,   

3  09,30   - почетак ЗВАНИЧНОГ  ТРЕНИНГА,   

3  18.00   - КРАЈ  ЗВАНИЧНОГ ТРЕНИНГА,   
 

Субота  08. 06. 2019. – прво коло 

3  до 07,15   - Пријава екипа 

3  07,15 - Извлачење сектора такмичара, редоследа извлачења комбинације и 

извлачење комбинације за сваку екипу -  излазак на стазу. 

3  08,00   - I. сигнал   -  Улазак у боксoве 

3  08,25   - II. сигнал   -  5 минута до контроле хране и мамаца 

3  08,30   - 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   -  Крај првог кола  – мерење улова 

 

Недеља  09. 06. 2019. – друго коло - Иста сатница такмичења као у суботу. 
 

 
 



 
 

ПРАВИЛА: 
 
ЕКИПУ ЧИНЕ 3 ТАКМИЧАРА И ЈЕДНА РЕЗЕВА.  
 
ТАКМИЧЕЊЕ се одвија по правилнику такмичења и суђења у дисциплини ФИДЕР из 2018. године. 

 

ПРИХРАНА И МАМЦИ по правилнику 

➢ 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. 
➢ Све комерцијалне или занатске хранилице од метала, пластике или било ког другог 

материјала, БЕЗ ОБЗИРА НА МОДЕЛ (цилиндрични, паралелопипед, итд) ДОЗВОЉЕНЕ су уз 
поштовање максималне дужине 7цм, ширине или пречника 5цм и минималне тежине 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 забрањено све до избацивања тешке хране.   
➢ После петог сигнала,  (почетак такмичења) дозвољена је употреба прскалице за 

довлаживање прихране  и земље, (без мешања)  и очување мамаца. 
➢   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. 

01.06.2019.                                                                                                                                    

ФОРУМ ССРС 


