
 
На захтев неколико појединаца и спортских риболовачких организација поново активирамо овај 
систем такмичења и његово бодовање. 
 

РИБОЛОВАЧКИ ПОЗИВНИ ТУРНИР И РПТ ЛИСТА  

 
                                                     

НАЗИВ  
 

       РИБОЛОВАЧКИ ПОЗИВНИ ТУРНИР И РПТ ЛИСТА 
       Риболовачки позивни турнир  је систем такмичења где се збрајају резултати свих пријављених 
пријатељских куп такмичења од стране Спортских риболовачких организација (клубова), чланова 
Савеза, а који траје у току целе такмичарске сезоне.                                                                                                      
Овај риболовачки позивни турнир ће сигурно појачати квалитет такмичења, јер ће се домаћини 
потрудити да позову што јаче екипе, а клубови учесници ће се потрудити да пошаљу што јаче 
такмичара, због резултата и бодовања спортских организација (клубова).  
  
        РПТ листа је листа резултата екипа и појединаца који се сабирају са ових такмичења. 
        РПТ листа обезбеђује бодове у укупном збиру екипа и појединаца а омогућава да клуб на 
основу резултата на крају такмичарске сезоне добије бодове. 

 
ФОРМИРАЊЕ РИБОЛОВАЧКОГ ПОЗИВНОГ ТУРНИРА 
 
УЧЕСНИЦИ 
        Учесник на турниру је клуб који учествује на пријављеним пријатељским такмичењима за РПТ. 
Број клубова који желе да учествују на такмичењима у оквиру овог турнира није ограничен. 
Клубови се могу такмичити и њихови резултати верификовати ако испуне следеће: 
        - Члан Савеза спортских риболоваца Србије; 
        - Клуб се бодује у екипној конкуренцији са учествовањем на 50 % турнира+1 турнир; 
        - Такмичар се бодује у појединачној конкуренцији са учествовањем на 50 % турнира+1 турнир; 
      
ДОМАЋИНИ ПРИЈАТЕЉСКИХ КУПОВА У ОКВИРИ РИБОЛОВАЧКОГ ПОЗИВНОГ ТУРНИРА  
        Домаћин је клуб који организује пријатељски куп у току такмичарске сезоне.    
        Домаћин ће пријавити ово такмичење Савезу а Форум Савеза ће одредити који пријатељски куп  
улази на РПТ листу за ту годину. (то одређује пре свега коефицијенат, атрактивност и традиција тог 
такмичења).  
     Купови могу бити постојећи или новоформирани 
     Домаћини – клубови морају да испуњавају следеће критеријуме : 
1.  Члан Савеза спортских риболоваца Србије 
2.  Измирене обавезе чланарине  
3.  На почетку такмичарске сезоне домаћин се пријављује за учествовање у РПТ , а датум мора   
      бити прилагођен календару званичних такмичења 
4.   Да имају лиценциране судије    

 
Број клубова - домаћина куп такмичења који желе  да њихово такмичење буде бодовано у 

оквиру Риболовачког позивног турнира у 2019 години биће ограничен на 12 (максимално  до 15). 
 

Савез не наплаћује никакву надокнаду од учесника такмичења и домаћина купа. Резултати са ових 
такмичења ће се објављивати на сајту Савеза и клубови и појединци ће се бодовати на основу 
резултата на овим куповима. 

 
РOКOВИ ЗA ПРИJAВУ  
Спортска организација (клуб) мора да продужи чланство или се учлани у Савез до 15.01.2019. год.    
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Потребно је у пријави уписати могуће активности за 2019 годину укључујући домаћинство 
и(или)учешће на Риболовачком позивном турниру. 

 

Taкмичeњe Дaтум - рoк Нaпoмeнa 

Риболовачки позивни турнир У 2019 години до 01.02.2019 
Oвo вaжи и зa oдустajaњe oд 

тaкмичeњa. 
 
 
 

ЕКИПЕ 

 
Спортске организације могу учествовати са више екипа на пријатељском такмичењу у оквиру 

РПТ, уколико то Домаћин дозволи али се зато само једна екипа (бр 1.) бодује у систему РПТ 
ЕКИПА је састављена од 3(три) такмичара и у њој могу учествовати такмичари из дисциплине 

ПЛОВАК из  категорија: даме, сениори, мастерси, ветерани, јуниори У20 и јуниори У25.                                                 
(осим у случају да домаћин такмичења нема посебне захтеве за учешће на том такмичењу) 

 
 

ТАКМИЧЕЊЕ: 
 

 

Taкмичeња трajу 3 сaтa. 
Такмичења  се одвијају на такмичарским стазама које одреде домаћини тих такмичења.     
Такмичења се одвијају на основу Правилника такмичења и суђења у дисциплини Пловак. 

Домаћин може имати измене али се оне морају у позиву за то такмичење доставити учесницима.   
Такмичења у боксу и са временом мањим од 180 мин. се не могу бодовати. 

 
КОЕФИЦИЈЕНАТ ТУРНИРА  

 
 

Ево како изгледа табела добијања коефицијента такмичења у оквиру РПТ: 
Коефи 
цијенат 

Домаћин такмичења Учесници 

1,1 Клуб без званичних такмичења Учествује  до 10 екипа од којих су 1-5 екипе  из Српских лига или 
Мастер лиге 

1,5 Клуб без званичних такмичења Учествује 10 и више екипа од којих су 6 и више екипа из  Српских лига 
или Мастер лиге 

2,0 Клуб учесник Српких лига Учествује 10 и више екипа од којих су 1-5 екипе из Српских лига или 
Мастер лиге 

2,5 Клуб учесник Српких лига  Учествује 10 и више екипа од којих су 6 и више екипа из Српских лига 
или Мастер лиге  

3,0 Клуб учесник Прве-мастер лиге Учествује 10 и више екипа од којих су 1-5 екипе из Српских лига или 
Мастер лиге 

3,5 Клуб учесник Прве-мастер лиге  Учествује 10 и више екипа од којих су 6 и више екипа из Српских лига 
или Мастер лиге  

4,0 Клуб учесник Прве-мастер лиге  Учествује 10 и више екипа од којих су 1-5 екипе из Српских лига или 
Мастер лиге и 1 - 3 екипе из иностранства 

4,5 Клуб учесник Прве - мастер лиге  Учествује 10 и више екипа од којих су 6 и више екипа из Српских лига 
или Мастер лиге и најмање 4 екипе из иностранства  

5,0 Клуб Међународно такмичење са учешћем екипа из 10 и више земаља 
 

 
 
*        Такмичење може имати оцену од 1,0 до 5,0 у зависности од јачине и учесника тог такмичења.    
          На почетку такмичарске сезоне клуб домаћин пријављује коефицијенат такмичења.  
 **     Тек после коначних резултата се врши бодовање клубова и појединаца. Резултати такмичења    
           морају бити у Савезу најкасније за три дана. 
***    Такмичење може имати учеснике који не испуњавају критеријуме учествовања на овим    
           такмичењима и њихови резултати за ово такмичење/РПТ/ се не бодују. 
****  Бодују се екипе са пласманима од 1-3 места и појединачно од 1-3 места.    
           Остали пласмани не добијају бодове. 
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    У ЕКИПНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ број пласман бодова се множи са коефицијентом тог такмичења и 
тада клуб добија РПТ бодове.  
  

1 место екипно 30 пласм.бод     
                        X  
    Коефицијенат турнира 

 
  РПТ БОД 2 место екипно 20 пласм.бод 

3 место екипно 10 пласм.бод 

 
Тако ће првопласирани клуб на такмичењу у оквиру РПТ који има коефицијенат 3,0 имати 90 РПТ 
бодова. 
 
    У ПОЈЕДИНАЧНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ такмичар добија РПТ бодове: 
 

1 место појединачно 30 пласм.бод     
                        X  
    Коефицијенат турнира 

 
  РПТ БОД 2 место појединачно 20 пласм.бод 

3 место појединачно 3 пласм.бод 

 
          
КОНАЧНА ТАБЕЛА РПТ ЛИСТА 
 
У току такмичарске сезоне се сабирају поени на РПТ листи и на крају се добијају најбољи клубови и 
најбољи појединци РИБОЛОВАЧКОГ ПОЗИВНОГ ТУРНИРА (РПТ).  
 
Екипе и појединци добијају ТАКМИЧАРСКЕ БОДОВЕ  на крају календарске године који се сабирају са 
осталим резултатима званичних такмичења у току године. 
Такмичарски бодови: 
 
                          

Пласман укупно 
ЕКИПНО 

Колико 
бодова 

Пласман укупно 
ПОЈЕДИНАЧНО 

Колико 
бодова 

01 15 01 3 

02 10 02 2 

03 8 03 1 

04 6  

05 4 

Oстали 2 

 
26.12.2018. 
ФОРУМ 
Савеза спортских риболоваца Србије 
--------------------------------------- 
 


	РИБОЛОВАЧКИ ПОЗИВНИ ТУРНИР И РПТ ЛИСТА  



