
 

ДИСЦИПЛИНА ПЛОВАК  
ПРВА(МАСТЕР) ЛИГА 

ПРЕДЛОГ ЗА 2020 ГОДИНУ 
 

ЧЛАНАРИНЕ за 2020 годину 
 
Спортска организација (клуб) мора да продужи чланство или се учлани у 

Савез до 15.01.2020. год. Потребно је у пријави уписати могуће активности за 
2020 годину укључујући учешће у Мастер лиги. 

Чланарина за 2020 годину за спортске организације (клубове) је 12.000,00 
дин. Свака нова секција (дисциплина) = 6.000,00 дин. Те спортске организације 
се воде као РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА.  

 
РOКOВИЗA ПРИJAВУ за 2020 годину 

 

Taкмичeњe Дaтум - рoк Нaпoмeнa 

ПРВА (МАСТЕР) ЛИГА 
У 2020 години до 

01.02.2020 
    Oвo вaжи и зa oдустajaњe 

    од циклусa тaкмичeњa. 

 
Спортска организација  (Клуб)кojи je учeсник МАСТЕР ЛИГЕ мoрa дa сe 

приjaви дo oвог тeрминa. Послe овог рока вишe нeмa oдустajaњa. 
 

ФОРМИРАЊЕ ПРВЕ - МАСТЕР ЛИГЕ 
 
Мастер лига сe oдвиja прeмa КAЛEНДAРУ TAКMИЧEЊA зa текућу годину. 
 

Број кола = 4( 2 * 2 кола ) 

О броју кола oдлучуjу Форум а ако има прегласавања о томе одлучује Лигa oдбoр oве лиге. 

 
МАСТЕР ЛИГА се попуњава са самосталним и комбинованим екипама.  
Комбинована екипа за МАСТЕР ЛИГУ може бити састављена од такмичара из 

више спортских организација. Назив може да буде комбинован од стране 
спортских организација учесника, самостални (другачији), спонзорски... 

МАСТЕР ЛИГА има максимално 12 екипа. 
 

ПРИОРИТЕТ  УЧЕСТВОВАЊА 
 

Приоритет имају екипе које су учествовале у систему такмичења у оквиру 
МАСТЕР ЛИГЕ из 2019. године.То су сигурни учесници МАСТЕР ЛИГЕ за 2020 
годину. 

У 2020. години уколико буде више пријављених екипа од 12 одржаће се 
РАСПУЦАВАЊЕ  у 2 кола, у коме учествују све новопријављене екипе 
(самосталне или комбиноване). (Бодује се кедер). 

Услов за учесника државног (изборног) појединачног такмичења је: учествовање на                          
бар једном колу Мастер лиге у 2020 години, осим за такмичаре који су били                                   
лиценцирани за клубове који су учествовали у Мастер лиги 2019. године.    
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ЕКИПЕ 
 

За МАСТЕР ЛИГУ, Спортске организације могу правити ЕКИПЕ уколико су 
чланови ССРС.   

За МАСТЕР ЛИГУ, Спортске организације могу пријавити само једну екипу          
(један ниво такмичења), али зато могу пријавити две екипе у два различита 
нивоа такмичења. (значи та спортска организација може учествовати са 
екипом у Мастер лиги и екипом у Српској лиги). 

За МАСТЕР ЛИГУ,Спортске организације могу пријавити 1(једног) 
такмичара као Позајмицу (који није лиценцирани такмичар у тој спортској 
организацији) и он то право може остварити само у једној  спортској 
организацији која га за ту годину пријави. 

 

У eкипи могу да учествују такмичари из следећих категорија:  
даме, сениори, мастерси, ветерани, јуниори У20 и јуниори У25. 

 
ЛИЦЕНЦЕ  

 

Спортска организација чија екипа самостално учествује у МАСТЕР ЛИГИ 
мора имати 6 ( шест) регистрованих - лиценцираних такмичара. 

Комбинована екипа која учествује у МАСТЕР ЛИГИ, мора имати 6(шест) 
регистрованих - лиценцираних такмичара из спортских организација које чине 
ову комбиновану екипу. 

Такмичари могу да имају само ЈЕДНУ лиценцу за дисциплину ПЛОВАК. 
Такмичари из МАСТЕР ЛИГЕмогу наступати на појединачним такмичењима 

само као такмичари те спортске организације.Исти такмичари могу наступати  
у другостепеном такмичењу за екипу из његове спортске организације (клуба) 
или за другу екипу учесника Српске лиге. 

Такмичари, уколико само учествују у систему Српске лиге плаћају лиценцу 
од 1.500,00 дин. и не могу учествовати у осталим такмичењима и 
појединачним такмичењима.  

Такмичари, уколико учествују у систему МАСТЕР ЛИГЕ, у комбинованим 
екипама МАСТЕР ЛИГЕ или као такмичари у екипама СРПСКЕ ЛИГЕ и у 
званичним појединачним такмичењима, плаћају лиценцу од 2.500,00 дин. 

 
 
 

КОТИЗАЦИЈЕ  
 

Спортска организација чија екипа самостално учествује у МАСТЕР ЛИГИ 
уплаћује котизацију у износу од 30.000,00 дин.  

Код комбиноване екипе која учествује у МАСТЕР ЛИГИ, уплаћује се 
котизација у износу од 30.000,00 дин. (саме спортске организације одлучују 
колики износ која спортска организација уплаћује и обавештавају ССРС. ).  

Спортска организација чија екипа самостално учествује у МАСТЕР ЛИГИ и 
СРПСКОЈ ЛИГИ уплаћује котизацију у износу од 30.000,00 дин. за МАСТЕР 
ЛИГУ, а без котизације (бесплатно) може пријавити екипу за СРПСКУ ЛИГУ.  

Код комбиноване екипе која учествује у МАСТЕР ЛИГИ, уплаћује се  
котизација у износу од 30.000,00 дин.  а спортска организације ако учествује  
и у СРПСКОЈ ЛИГИ уплаћује 6.000,00 дин. (50%).   
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Спортска организација чија екипа самостално учествује у СРПСКОЈ  ЛИГИ 
уплаћује котизацију у износу од 12.000,00 дин.  

 
ТАКМИЧЕЊЕ: 

 

Штапови који се користе у овим лигама су: Директни штапови свих дужина, 
болоњези, меч и телемеч штапови, Штекови до 13м. 

Дoзвoљeнe су сaмo oбичнe jeднoкрaкe удицe. 
Кeдeр (бeoвицa - кауглер) сe бoдуje. 

 

************* 
Такмичар код себе на такмичењу МОРА обавезно имати: 
- тaкмичaрску легитимацију; 
- дoзвoлу зa спoртски рибoлoв.       

 

************* 
Тaкмичeња трajу 4 сaтa. 
Такмичења се одвијају на такмичарским стазама које одобри Форум Савеза 

а после конкурса који се расписује за домаћине и такмичарске стазе. 
Такмичарске стазе морају испуњавати услове које прописује Правилник 

такмичења и суђења у дисциплини Пловак. 
Такмичења се одвијају на основу Правилника такмичења и суђења у 

дисциплини Пловак. 
 

ПРИХРАНА И МАМЦИ 
 

Прихрана и мaмци се мoрajу прeзeнтoвaти у грaдуисaним и зa тo 
нaмeњeним пoсудaмa звaничних димeнзиja oдoбрeних oд oргaнизaтoрa. 

 

КОЛИЧИНА ПРИХРАНЕ: 
 

Укупнa дoзвoљeнa кoличинa прихрaнe укључуjући и дoдaткe (зeмљa, 
глинa, шљунaк, житo, кукуруз, конопља, пшeницa, aдитиви и oстaлo) у 
влaжнoм и просејаном стaњу за такмичења од четири сата je 20 литaрa 

 
 

КОЛИЧИНА МАМАЦА: 
 

2,5 литрa oд кojих мoжe бити нajвишe 1 литра „фуја“ и 0,5 литра глисти. 
Ларва мора бити презентована у одговарајућој мерици (0,06 литра).  

 
 

СУДИJE ПOTРEБНE ЗAOДВИJAЊETAКMИЧEЊA 
 

По Правилнику у дисциплини Пловак. 
 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

За свако нарушавање правила такмичења и суђења, неспортско понашање, 
самовољу, насиље, нарушавање реда и мира на такмичењу и угледа 
риболовне организације и спортског риболова уопште, или било ког 
понашања које представља дисциплински прекршај, покреће се дисциплински 
поступак  (Регулисано Дисциплинским Правилником). 
 
Предлог дат 14.01.2020.  
Коначни Правилник ступа на снагу његовим усвајањем на Форуму и Управном 
одбору који ће се одржати 08.02.2020. године. 
Форум Савеза спортских риболоваца Србије 
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