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Поштовани такмичари, драги гости и пријатељи Ваљева, 
добро дошли у град богате историје, прелепе природе и гостољубивих људи! Река Градац је једна 
од најчистијих река у Европи, богата рибом, а клисура реке Градац обилује несвакидашњим 
лепотама. На правом сте месту на коме се могу опробати искусни риболовци и љубитељи 
природе! 
Велика нам је част да угостимо учеснике 9. Kупа Јадранско-Подунавских земаља, јер смо сигурни 
да ћете из Ваљева понети само лепе утиске и да ћете нас опет посетити!
Уживајте у лепотама реке Градац и града Ваљева!
        

Dear contestants, friends and guests of Valjevo,
welcome in the city with great history, beautiful nature and hospitable people! The river Gradac is one of the 
cleanest river in Europe, full of �sh, and the gorge of the river Gradac abounds with unusual beauty. You are 
on the right place where experianced �shermen can tray their skills!
We are very honored to host participants of  the 9th Cup of Adriatic-Danubian Countries , because we are 
sure that you will take only good impressions from Valjevo and that you will be our guests again!
Enjoy in the river Gradac and Valjevo city beauties!

ГРАДОНАЧЕЛНИK ВАЉЕВА
                 ДР СЛОБОДАН ГВОЗДЕНОВИЋ

                 MAYOR OF THE VALJEVO
              DR SLOBODAN GVOZDENOVIC



Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро 
смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у 
Србији. Према попису из 2011. године, на територији града живи 90.312 становника, налази на просечној 
надморској висини од 185 метара. Ваљево се сврстава и међу најстарија градска насеља Србије. Име 
Ваљево се по први пут среће у једном документу сачуваном у историјском архиву у Дубровнику, а дати-
раном на 1393. годину. Од тада насеље има преко шест стотина година потврђеног континуираног 
постојања. Предпоставља се да је стари Јеринин град(Валва) који се налази у клисури реке Градац претеча 
данасњег Ваљева. У Ваљеву од река Јабланице и Обнице настаје Колубара у коју се у градском делу Ваљева 
такође улива реке Градац.

ГРАД ВАЉЕВО

Valjevo is located in west Serbia, nearly 100 kilometers south west from Belgrade. Town center is located in a 
basin through which �ows river Kolubara. Valjevo is considered as a larger town in Serbia and well developed. 
According to census from 2011. Valjevo has 90.312 inhabitants. Average altitude is 185 meters. Valjevo is also 
known as one of the oldest settlements In Serbia. Its name was �rst mentioned in a document which is being 
kept in historic archive in Dubrovnik dating from 1393. Since that period this town has been continually 
existing for 600 years. It is assumed that the ancient town called ”Jerinin grad”, which is located in a gorge of 
river Gradac is a forerunner of todays town of Valjevo. Rivers Jablanica and Obnica together form river 
Kolubara in which, not very far from that place, �ows in river Gradac.

TOWN OF VALJEVO



                                            Serbian Association of Sport Fishing
Савез спортских риболоваца Србије
                                      

                 Драган Бошковић
 ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ    

PRESIDENT OF SERBIAN ANGLING ASSOCIATION

Поштовани ,
Припала ми је изузетна част да Вас у име Савеза спортских риболоваца Србије и у своје лично име 
све поздравим и позовем да учествујете на 9.Куп-у Јадранско подунавских земаља у дисциплини 
мушичарење. Куп ће се одржати од 10-13.маја 2018. године на реци Градац, у близини града Ваљева.
Ово је први пут да Србија буде домаћин једног међународног такмичења у дисциплини 
мушичарење и трудићемо се да Вам остане у лепом сећању. Свим такмичарима и гостима желим 
пријатан боравак, лепо дружење и добре резултате .

Бистро!!!!  
        

Respected �y �sherman,
I have a great honor to welcome and invite you in behalf of Serbian Angling Association to
participate in 9th Adriatic Danube Fly �shing Cup. Competition will be held between 11th and
13th of May 2018 on river Gradac in close vicinity of Valjevo.
This is the �rst time that Serbia is a host of international �y �shing event and we will give our
best that it stays in a great memory to all of you.
I wish pleasant stay, friendly atmosphere and good results to all contestants.

Tight lines!!!!  
        



Заштићено природно добро „Клисура реке Градац“ простире се   на 1.268 ha површине укључујући и стрме 
стране саме клисуре. Представља део потпуно очуване природне целине и повезује град Ваљево с 
планинским залеђем на југу.
Мало је река у Србији са тако интересантним хидрографским обележјима свога водотока, хидрогео-
лошким особеностима сливног подручја и непосредним, животним значајем за становништво у својој 
околини, као што је река Градац.
Сама река Градац настаје на ушћу реке Забаве и Буковске реке и понире све до извора Зеленци, од којих је 
12км сталног тока до ушћа у Колубару. Једна је од најчистијих река у Србији, драгоцен извор пијаће воде за 
Ваљево. На Европском конгресу еколога у Перуђи, Грацу је додељен "Зелени лист", чиме је та река сврстана 
у најчистије у Европи. Клисура Граца је због изузетне лепоте и специфичне флоре и фауне проглашена за 
предео изузетних одлика, којим управља Еколоско друштво Градац, основано 1986. као прво такво на 
просторима бивше СФРЈ.
Најинтересантнија и најпосећенија излетишта и купалишта су Ливадица, Плоче, Анатем, Крива врба, 
Шарено платно, где Еколошко друштво „Градац“ има изграђен бивак намењен гостима. На сталном речном 
току се налази много воденица, од којих је најпознатија Савина, позната по првом српском вампиру. У 
оквиру клисуре налазе се и културно-историјске вредности, као што су манастир Ћелије са црквом 
Св.архангела Михаила и Гаврила – споменик културе од великог значаја, манастир Лелић, стара електрана 
у Дегурићу подигнута крајем 19.века, остаци средњевековног утврђења у Бранговићу, Висока, Градска и 
Дегурићка пећина – станишта праисторијског човека, пећина Вратаоца, манастирско склониште и ћелија.
Река је стециште многих љубитеља природе, риболоваца и шетача који јој се стално   враћају. Планинарска 
стаза која се простире целом дужином клисуре, коњички клубови, еко бивак и остали садржаји, које ово 
природно добро нуди, задовољиће све који воле боравак у природи. Градац је изузетно богат живим 
светом и подземним облицима крашке ерозије, заштићен од стране града Ваљева и Завода за заштиту 
природе Србије.
Као подручје богато поточном пастрмком представља једну од најпопуларних мушичарских дестинација у 
овом делу Европе и привлачи многе риболовце из Србије и целог света, који су љубитељи мушичарског 
риболова и принципа „ухвати и пусти“.   Право благо овог краја представља велика популација видри, која 
је звог квалитетних мера заштите и управљања заштићеним подручјем у константном порасту. На 
обронцима клисуре реке Градац, у селу Бранговић су остаци велике тврђаве, у овом крају познате као 
„Јеринин град“, који представљају остатке ранохришћанског града из трећег века. Град заузима површину 
око 3ха, са пуно истражених објеката међи којима је и црква, са предпоставком да га је у том времену 
насељавало од 3-4 хиљаде становника.

МАНАСТИР 
ЋЕЛИЈЕ

ВАЉЕВО

РЕКА ГРАДАЦ



Protected natural good “KlisurarekeGradac” (river Gradac’s gorge) covers 1.268ha including the gorge itself. Its 
nature is well preserved and it connects town of Valjevo with mountains on the south. There are not many rivers 
in Serbia with such interesting hydrographic and hydrogeological characteristics which are also very 
important for life of people that live next to it. River Gradac starts from con�uence of rivers Zabava and 
Bukovskareka. After a while, it disappears into limestone walls and its dry all the way to the spring called 
Zelenci.From this point, downstream, next 12kmGradac has constant �ow throughout a year until it �ows into 
river Kolubara. It is considered to be one of the purest rivers in Serbia and as such it is the most precious 
resource of drinking water for Valjevo. At European Congress of ecology, river Gradac has been awarded with 
“green leaf” which places it amongstEuropean purest and cleanest rivers. The gorge of river Gradac was 
declared as the region with extraordinary characteristics due to its stunning beauty and diverse wild life and 
now its run by “EkoloskoDrustvoGradac” (ecological society) which was the �rst of its kind in the former 
republic of Yugoslavia. The most interesting and visited camping and swimming locations are Livadica, Ploce, 
Anatem, Krivavrba and Sarenoplatno. At Sarenoplatno, EkoloskoDrustvoGradac has built a lodge which is 
mainly for accommodation of guests mostly �sherman. On the river there are watermills amongst which the 
most famous is Sava’s watermill famous for the �rst vampire. Around gorge there are many cultural and 
historical monuments such as Celije monastery with the church of St. Archangel and Gabriel, Lelic monastery, 
old hydro plant in Deguric which was built in 19th century, medieval fortress in Brangovic, caves Deguric, 
Visoka and Gradska which were inhabited by people in prehistoric period, and cave Vrataoca which has been 
shelter for monks from surrounding monasteries. The river is famous rendezvous point for nature lovers, 
�sherman and hikers who are always coming back to it. Hiking trail through the whole gorge, hippodrome, eco 
lodges and many other contents which can be found next to the river will ful�ll needs of any nature lover. 
Gradac is rich with wildlife and underground forms of marginal erosion, it is protected by town of Valjevo and 
republic Institute for Nature Protection. Being rich with brown trout makes it one of the most famous �y �shing 
destinations in this part of Europe and it attracts �y �sherman from all over the world. One of the real treasures 
of this area are the otters and their number is increasing due to excellent conservation methods. On the slopes 
of the gorge, in Brangovic village there are remains of big fortress known as “Jerinin grad”, it dates from early 
Christian period in 3rd century. Ancient town spreads on around three hectares, many of its buildings have 
been studied and researched amongst which is a church. Its estimated that at that time there had lived 3000-
4000 people.

RIVER GRADAC



COMPETITION LANE
Competition lane is from the spring Zelencito the Deguric dam.
It’s divided into three sectors (A,B,C)

Sector A is from spring Zelenci to the spring Prskavac
Sector B is from spring Prskavac to the Erosion dam (Erozivnabrana)
Sector C is from Erosion dam to Deguric dam
Training lane is from Deguric dam until Ploce dam (VodozahvatPloce)

О ТАКМИЧЕЊУ
ABOUT COMPETITION

ТАКМИЧАРСКА СТАЗА
Такмичарска стаза се простире од извора Зеленци до бране у Дегурићу.
Подељена је у 3(три) сектора(А,Б,Ц):

А сектор се простире од извора Зеленци до извора Прскавац.
Б сектор се простире од извора Прскавац до ерозовне бране.
Ц сектор се простире од ерозивне бране до бране у Дегирићу



ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА
RULES OF THE COMPETITION

Такмичење ће се одвијати по правилнику ФИПС-
моуцх федерације, стим да организатор задржава пра-
во прилагодјавања правилника режиму риболова до-
звољеном на реци Градац.
Дозвољен је лов на једну имитацију.
Забрањена употреба имитација израђених од фабри-
коване гуме и силикона, имитације рибље икре и ри-
бице израђене од целулоида.
Риба се до мерења чува у платненим чуваркама, 
организатор обезбеђује чуварке.

Competition will be held according to regulations of FIPS 
mouche federation, where the organizer holds right to 
adjust some of the regulations according to the 
regulations which are allowed on the river Gradac.
Only one �y is allowed.
It is forbidden to use �ies made out of molded or shaped 
rubber or silicone, �sh eggs and celluloid �sh imitations.
Until measuring �sh must be kept in canvas �shing 
smacks which will be provided by organizer.

БОДОВАЋЕ СЕ СЛЕДЕЋЕ ВРСТЕ РИБА:
ELIGIBLEFISH:

Поточна пастрмка преко 20цм:
Brown trout min 20cm

Липљен преко 20цм:
Grayling min 20cm

Калифорнијска пастрмка преко 20цм:
Rainbow trout min 20cm

ОСТАЛА ПРАВИЛА
Свака екипа може повести своје судије мераче који 
ће заједно са домаћим судијама учествовати у 
суђењу, приликом пријаве екипа организатору се 
морају доставити информације о судијама. Сваки 
судија мерач доведен од стране екипа учесника 
сматра се додатним чланом тима и за њега се плаћа 
доплата.
OTHER REGULATIONS
Every team is allowed to bring its own controller who 
can participate with host controllers and judges 
during the competition. When applying, teams need 
to provide all information about additional controllers. 
Every additional controller brought by any will be 
considered as additional team member and as such 
pays additional fee.



ЧЕТВРТАК 10.5.2018  

Пријава екипа до 20 сати.

ПЕТАК 11.5.2018

8:00 скуп екипа код Тадића млина и одлазак на званични тренинг.

9:00-12:00 званични тренинг

12:00 крај завршног тренинга и повратак у смештај.

15:30 скуп екипа на градском тргу за церемонију отварања.

16:00-17:00 церемонија свечаног отварања

18:00 скуп екипа у ресторану Видра, састанак капитена, жреб и свечани коктел

СУБОТА 12.5.2018

6:00-6:45 доручак

6:45-7:15 одлазак такмичара на такмичарску стазу

9:00-12:00 први коло такмичења

12:00-13:00 мерење улова и одлазак на ручак

13:00-14:00 ручак

14:00-16:30 промена сектора

16:30-19:30 друго коло такмичења

19:30-20:30 мерење улова и повратак у смештај

НЕДЕЉА 13.5.2018

6:00-6:45 доручак

6:45-7:15 одлазак такмичара на такмичарску стазу

9:00-12:00 треће коло такмичења

12:00-13:00 мерење улова и повратак у смештај

15:00 свечани ричак и проглашење најбоље пласираних екипа и појединаца.

- повратак екипа кући

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА 2018ГРАДАЦ 



2018ГРАДАЦ 

THURSDAY 10.05.2018.

Team registration until 20h

FRIDAY 11.05.2018.

8:00 team gathering at Tadicamlin and proceeding to the official practice session

9:00-12:00 official practice session

12:00 end of official practice session and return to accommodation.

15:30 team gathering on the town square for the opening ceremony

16:00-17:00 opening ceremony

18:00 gathering of teams in Vidra restaurant, captains meeting, draw and solemn cocktail.

SATURDAY 12.05.2018.

6:00-6:45 breakfast

6:45-7:15 leaving to the competition lane

9:00-12:00 competition session 1

12:00-13:00 measuring of �sh caught 

13:00-14:00 lunch

14:00-16:30 change of competitions sectors

16:30-19:30 competition session 2

19:30-20:30 measuring of �sh caught and return to accomodation

SUNDAY 13.5.2018

6:00-6:45 breakfast

6:45-7:15 leaving to the competition lane

9:00-12:00 competition session 3

12:00-13:00 measuring of �sh caught and return to accomodation

15:00 award banquet with announcing of best teams and individuals

- Return of the teams

COMPETITION SCHEDULLE



2018ГРАДАЦ 
ТАДИЋА МЛИН
Ноћење са доричком 15€
Ноћење са доричком и вечером 20€
Ноћење са доручком, ручком и вечером 25€

ACCOMODATION
Bed and breakfast 15€
Dinner, bed and breakfast 20€.
All inclusive 25€

Tel. 064 9800471 Тиосав
Tel. 0641373265 Слађана
gradacsrbija@yahoo.com

СМЕШТАЈ

ТАКМИЧАРСКА СТАЗА
COMPETITION VENUE

ГРАД
CITY

ДРЖАВА
STATE

УДАЉЕНОСТ
DISTANCE

ВАЉЕВО

VALJEVO

БЕОГРАД

BELGRADE

СРБИЈА

SERBIA
100 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

САРАЈЕВО

SARAJEVO

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
197 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

СОФИА

SOFIA

БУГАРСКА

BULGARIA
328 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

ПОДГОРИЦА

PODGORICA

ЦРНА ГОРА

MONTENEGRO
344 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

ЗАГРЕБ

ZAGREB

ХРВАТСКА

CROATIA
434 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

БУДИМПЕШТА

BUDAPEST

МАЂАРСКА

HUNGARY
452 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

СКОПЉЕ

SKOPLJE

МАКЕДОНИЈА

MACEDONIA
487 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

ЉУБЉАНА

LJUBLJANA

СЛОВЕНИЈА

SLOVENIA
576 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

БРАТИСЛАВА

BRATISLAVA

СЛОВАЧКА

SLOVAKIA
640 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

БЕЧ

VIENA

АУСТРИЈА

AUSTRIA
680 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

БУКУРЕШТ

BUCHAREST

РУМУНИЈА

ROMANIA
658 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

ПРАГ

PRAGUE

ЧЕШКА

CZECH REPUBLIC
963 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

БЕРЛИН

BERLIN

НЕМАЧКА

GERMANY
1317 км

ВАЉЕВО

VALJEVO

РИМ

ROME

ИТАЛИЈА

ITALY
1327 км





ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
За сва додатна питања у вези такмичења се можете 
обратити организатору на следеће контакте
1. Драган Димитријевић
     +381 64 15 48 481
Мејл: jpkgradac2018@gmail.com
2. Tихомир Лукић
     +381 64 37 32 327
Мејл: jpkgradac2018@gmail.com

Полиција- 192
Ватрогасци- 193
Хитна помоћ- 194

IMPORTANT PHONE NUMBERS
For all additional information you can call organizers on 
the following phone numbers:
1. Dragan Dimitrijevic
   +381 64 15 48 481
Mail: jpkgradac2018@gmail.com
2. Tihomir Lukic
   +381 64 37 32 327
Mail: jpkgradac2018@gmail.com
Police – 192
Fire�gdters-193
Ambulance-194

КОТИЗАЦИЈЕ
Свака земља учесница може пријавити три екипе, 
свака екипа(3+1) плаћа котизацију 250€, за сваког 
додатног члана екипе се плаћа котизација од 25€. Рок 
за пријаву екипа и уплату котизација је до 10.4.2018

REGISTRATION FEES

Every country can register up to three teams, each team 
(3+1) pays registration fee of 250€, for each additional 
team member there is additional fee of 25€. Deadline for 
team registration and payments is 10.04.2018.

Инструкције за плаћање котизација
Instructions how to pay for registration fees
Savez Sportskih Ribolovaca  Srbije,M.Milovanovica 4/1 
Beograd
Bank: Vojvodjanska Banka a.d. Novi Sad, Srbija
56a Intermediary: DEUTDEFF, DEUTCHE BANK AG, 
FRANKFURT
Account: 35355000320007881459
IBAN:RS35355000320007881459
SWIFT code:               VBUBRS22


