
Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                        ПОЗИВ 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ   
 дисциплина   

Риболов вештачким мамцима са обале „СПИН“    
Појединачно: Државно 2020, изборно 2020-2021. 

5. и 6. коло: 12. и 13. септембра 2020.године 
Домаћин: Џоли Београд 
Такмичарска писта : Река Топлица  
 

Субота 12. 09. 2020. - ПЕТО КОЛО 
До  13.00 Долазак на такмичарску стазу 
 13.00 Прозивка, извлaчeњe редоследа извлачења и редоследа излажења на стазу - грид 
 13.20  I сигнaл такmичари имају 25 минута да се припреме и да упознају стазу 

 13.45  II сигнaл такмичари се прикупљају у базу 
а од  13.53  креће први такмичар па у размаку од 15 секунди следећи итд 

 14.00  III сигнaл ПРВИ круг 
     14.45  IV сигнaл крај ПРВОГ круга.      Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 14.53 креће први такмичар  па у размаку од 15 секунди следећи итд 
 15.00  V сигнaл, ДРУГИ круг 

     15.45  VI сигнaл крај ДРУГОГ круга.     Такмичари долазе у базу   
а од 15.53 креће први такмичар па у размаку од 15 секунди следећи итд 

 16.00  VII сигнaл ТРЕЋИ круг 
     16.45  VIII сигнaл крај ТРЕЋЕГ круга.      Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 16.53 креће први такмичар па у размаку од 15 секунди следећи итд 
 17.00  IX сигнaл ЧЕТВРТИ круг 
     17.45  X сигнaл КРАЈ КОЛА  

 

Недеља 13. 09. 2020. - ШЕСТО КОЛО   
До   8.00 Долазак на такмичарску стазу 
 08.00 Прозивка, извлaчeњe редоследа извлачења и редоследа излажења на стазу - грид 
 08.20  I сигнaл такmичари имају 25 минута да се припреме и да упознају стазу 

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

 09.00  III сигнaл ПРВИ круг 
     09.45  IV сигнaл крај ПРВОГ круга.     Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  09.53 креће први такмичар  па у размаку од 15 секунди следећи итд 
 10.00  V сигнaл, ДРУГИ круг 

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

 11.00  VII сигнaл ТРЕЋИ круг 
     11.45  VIII сигнaл крај ТРЕЋЕГ круга.     Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  11.53 креће први такмичар па у размаку од 15 секунди следећи итд 
 12.00  IX сигнaл ЧЕТВРТИ круг 
     12.45  X сигнaл КРАЈ КОЛА, ПОТОМ ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ДРЖАВНО 2020. 

ИЗБОРНО СЕ НАСТАВЉА 2021. ГОДИНЕ 
Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара одговорности и свих санкција 
предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила такмичења. 

Обавезно сваки такмичар мора да да изјаву да у периоду од 10 дана од дана давања изјаве није био у свесном 
контакту са особом код које је потврђена болест КОВИД 19 и  то  послати у Савез, најкасније у четвртак 10.09 до 12. 
сати.  

Поред тога одабрани лекар (са важећом лиценцом) ће извршити лекарски преглед свих учесника такмичења. 
Сваки учесник такмичења мора да се придржава упутства и препорука које прописује кризни штаб Ковид 19 и 

Савез спортских риболоваца Србије. (обавена дистанца, ношење маски приликом извлачења, мерења и проглашења 
победника и обавезна хигијена руку, посебно у смештајним објектима). 

 

02.09.2020.                                                                                                                             Форум ССРС 


