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Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ  - дисциплина „ФИДЕР“  
РЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА   ЈУГ И СЕВЕР 

Два кола: 04. и 05. маја 2019.године 
 
 

регионално првенство ЈУГ 
Домаћин - такмичарска писта : Трстеник Трстеник – језеро Ћелије 
Пролазност за Државно - Изборно  9 такмичара 

 

регионално првенство СЕВЕР  
Домаћин - такмичарска писта : Банат Зрењанин – ДТД Клек 

Такмичарска стаза на каналу ДТД код места Клек се налази на магистралном путу Зрењанин – Српска Црња ка граничном 
прелазу према Румунији. Од Зрењанина, Клек је удаљен 5 км а уочи уласка у место налази се мост преко ДТД канала. Из правца 
Зрењанина а непосредно пре моста, постоји скретање у десно које води на такмичарску стазу а које ће бити обележено за 
такмичаре.  
Такмичарска стаза је уједначена, без прекида, очишћена од растиња и пружа се у дужини од 500м. Ширина такмичарског 
бокса је 15м. Канал је умереног до јаког тока. Ширина канала је до 40м. Дно канала је муљевито и понегде затрављено са 
просечном дубином од 2.5м. Од рибе преовлађује сва каналска риба, од којих доминира деверика, крупатица, бодорка, бабушка 
и кедер.  У случају кише препоручује се поседовање чизама а у случаја постављања столице на косину до воде, препоручује се 
анкерисање исте због безбедности такмичара.   
Строго је забрањено оштећивање тренутног изгледа обале. 

Пролазност за Државно - Изборно  9 такмичара 
 

САТНИЦА 
Петак 03. мај 2019. године – званични тренинг – није обавезан 

Субота 04. мај 2019. 1. 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 08,15   - II. сигнал   -  5 минута до контроле хране и мамаца 
3 08,20   - 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 

                                  МЕРЕЊЕ УЛОВА 

Недеља 05. Мај - 2. коло - ИСТА САТНИЦА као у суботу 

15.30  ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА – обавезно присуство свих такмичара 
 
 

Пријава е поштом у ССРС на prijava@ribolovci.org.rs. При том користити образац који је на крају овог позива  
Рок за пријаву је уторак 30. април до 12.00 сати 
 

- Дириговано извлачење другог дана само чепови из првог, (нема дириговања по пласману ни 1. ни 2. коло) 
- Обавезна Лиценца и дозвола за спортски риболов  
Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара (судију, домаћина, тренера, вођу екипе), одговорности 
и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила такмичења. 

23.04.2019. ФОРУМ ССРС 
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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 Х Мушица  Карп  Блек 
 бас  Спин  

КАТЕГОРИЈА 

сениори  даме   јуниори  кадет  ветерани  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) 
 

 


