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Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

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

Два кола: 13. и 14. јун 2020.године 
 
 

регионално првенство ЈУГ 

Домаћин - такмичарска писта : Језеро Газиводе – језеро Гружа 
 

регионално првенство СЕВЕР  

Домаћин - такмичарска писта : Карп Маниа Стара Пазова – канал ДТД Каравуково 
 

САТНИЦА 
Петак 12. јун 2020. године – званични тренинг – није обавезан 

Субота 13. јун 1. коло  и Недеља 14. јун. 2020. 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  08,30   - II. сигнал   -  5 минута до контроле хране и мамаца 

3  08,35   - 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  

15.30  ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА – обавезно присуство свих такмичара 
 
 

УПОЗОРЕЊЕ: СЛЕДЕЋЕ 2021. ГОДИНЕ НЕМА РЕГИОНАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА. 
Такмичари са региона (према кључу) иду на изборно 2020-2021 – као и на државно 2021.  

Пролазност за Изборно  2020 – 2021. 
ЈУГ =       18 пута број пријављених на југу подељено са збиром такмичара оба региона 
СЕВЕР = 18 пута број пријављених на северу подељено са збиром такмичара оба региона 

Пролазност за Државно 2021. 
ЈУГ =       24 пута број пријављених на југу подељено са збиром такмичара оба региона  
СЕВЕР = 24 пута број пријављених на северу подељено са збиром такмичара оба региона 
 

СВЕ ПРИЈАВЕ НА:  office@ribolovci.org.rs    РОК: СРЕДА 06.ЈУН ДО 12.00 САТИ 
 

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

02.06.2020.  

ФОРУМ ССРС 
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