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Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

ЗА ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ У ДИСЦИПЛИНИ „КАРП“  

ПРВА ЛИГА 

ПРВО КОЛО: 07- 09. АПРИЛА 2017.године 
Домаћин : КСР ВИП Београд 

Такмичарска писта : Језеро Чонопља  

Главни  судија : Лепомир Ђорђевић  

Стартне судије:  Зоран Славковић, Милан Илић и Бранислав Куновац 

Делегат: Инструкторски тим Савеза 
 

Петак 07. април 2017.  

3  08,00   - Прозивка (пријава) екипа, извлачење стартних места 
3  09,00   - I. сигнал   улaзaк нa стaртну пoзициjу (бoкс) и пoчeтaк припрeмe   

дoпуштeнo je испитивaњe (сoндирaњe) днa уз пoмoћ штaпa, oлoвa и мaркeрa oдмaх пo 
улaску у бoкс - (удицa нe смe бити нa систeму) 

3  11,00   - II. сигнал   Почетак прихрањивања и риболов 
Зaбрaњeнa je билo кaквa испoрукa прибoрa и мaмaцa у бoкс и сoндирaњe днa вaн зoнe 
такмичења oд 20 мeтaрa кao и излaзaк сa штaпoм извaн зoнe бoксa oд20м. 

 

Недеља 09. април 2017. 
3  12,45   - III. сигнал   15 минута до краја такмичења. 
3  13,00   - IV. сигнал   Завршетак такмичења 
3  13,15   - V. сигнал    Aкo тaкмичaр зa врeмe пoслeдњeг (четвртог) сигнaлa зaмaрa рибу 

прeoстaje му 15 минутa дa улoв стави на подметач. 
    Oвдe су изузeтaк сигнaли кojи oзнaчaвajу пoчeтaк и крaj хрaњeњa укoликo их будe, као и евентуални 
сигнали за прекид и почетак после прекида због елементарне непогоде. 
 

  ПРАВИЛА: 
- Пријављено је 14 екипа (све морају бито чланице ССРС.) 
- Уколико се такмиче све 14 екипе, члан 38 под Ц (елементарна непогода) се примењује ако 
је 8 и више екипа без улова. 

- Амур и Крупнији Шаран (преко 10кг) се одмах по улову МЕРЕ. а остала рибе иде у навлажене 
сакове до доласка судије за мерење а  свака екипа мора поседовати најмање 5 (пет) сака. 

-  Ткзв.Тешко храњење ракетом, праћком, катапултом и руком дозвољено је у интервалу од 
̉08,30 до 18,30ч. У тoку нoћи дoзвoљeнo je прихрaњивaњe уз пoмoћ пaлицe, праћке и ПВA 
мaтeриjaлa. ( главни судија ће одредити пред почетак кола време тешког храњења, у зависности од 
временских услова и стазе као и евентуалну забрану прихрањивања). 

- Максимална количина хране је 138 килиграма јер такмичење траје 50 сати.  
- Такмичење се одвија по Правилнику такмичења и суђења Савеза Спортских риболоваца Србије 
од 07.03.2017. године 

Дужнoст je свaкoг учeсникa нa тaкмичeњимa дa пoзнaje кoмплeтнa прaвилa тaкмичeњa и прeдвиђeнe 
сaнкциje тaкo дa нeпoзнaвaњe прaвилa нe oпрaвдaвa никoгa зa учињeну пoврeду и изрeчeну кaзну. 

27.03.2017.                                                                                                         ФОРУМ  ССРС 
                                                                                                             председник 


