
Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                        ПОЗИВ 

дисциплина   

Риболов вештачким мамцима са обале „СПИН“    
Државно, изборно такмичење  

5. и 6. коло: 11 и 12. јуна 2022. године 
 

Пријава свих такмичара у ССРС : је извршена пре 1 кола  на  office@ribolovci.org.rs 

Такмичење се одвија по правилнику из 2022. године који можете скинуту са сајта Савеза.  

Домаћин:       ЏОЛИ Београд  

Такмичарска писта :       Река Топлица - Селова код Куршумлије 
 

Субота 11 јуни 2022. – ПЕТО КОЛО 

          

До  8.00 Долазак на такмичарску стазу 

08.00 Прозивка, извлaчeњe редоследа извлачења и редоследа излазака  

08.20  I сигнaл 
Почетак прегледа такмичарске стазе и  стартних места.                                       

Такmичари имају 25 минута да се припреме и да упознају стазу 

08.45  II сигнaл 
Крај прегледа стазе и стартних места. Такмичари су дужни да се врате у базу          

такмичарског сектора у року од 10.минута 

09.00  III сигнaл ПРВИ круг (рунда) групе А 

09.45  IV сигнaл 

крај ПРВОГ круга (рунде) групе А.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  09.55 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи 

10.00  V сигнaл, ПРВИ круг (рунда) групе Б 

10.45  VI сигнaл 

крај ПРВОГ круга (рунде) групе Б.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 10.55 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

11.00  VII сигнaл ДРУГИ круг (рунда) групе А 

11.45  VIII сигнaл крај ДРУГОГ круга (рунде) групе А.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  11.55 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи  

12.00  IX сигнaл ДРУГИ круг (рунда) групе Б 

12.45  X сигнaл крај ДРУГОГ круга (рунде) групе Б.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  12.55 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи 

14.00  XI сигнaл ТРЕЋИ круг (рунда) групе А 

14.45  XII сигнaл 

крај ТРЕЋЕГ круга (рунде) групе А 

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 14.55 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

15.00  XIII сигнaл ТРЕЋИ круг (рунда) групе Б 

15.45  XIV сигнaл 

крај ТРЕЋЕГ круга (рунде) групе Б 

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 15.55 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

16.00  XV сигнaл ЧЕТВРТИ круг (рунда) групе А 

16.45   XVI сигнaл 

крај ТРЕЋЕГ круга (рунде) групе Б 

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 16.55 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

17.00   XVII сигнaл ЧЕТВРТИ круг (рунда) групе Б 

17.45   XVIII сигнaл Крај ЧЕТВРТОГ круга (рунде) групе Б  

 
 
 

mailto:office@ribolovci.org.rs


Недеља 12 јуни 2022. - ШЕСТО КОЛО   
 

           До  8.00 Долазак на такмичарску стазу 

08.00 Прозивка, извлaчeњe редоследа извлачења и редоследа излазака  

08.20  I сигнaл 
Почетак прегледа такмичарске стазе и  стартних места.                                       

Такmичари имају 25 минута да се припреме и да упознају стазу 

08.45  II сигнaл 
Крај прегледа стазе и стартних места. Такмичари су дужни да се врате у базу            

такмичарског сектора у року од 10.минута 

09.00  III сигнaл ПРВИ круг (рунда) групе А 

09.45  IV сигнaл 

крај ПРВОГ круга (рунде) групе А.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  09.55 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи 

10.00  V сигнaл, ПРВИ круг (рунда) групе Б 

10.45  VI сигнaл 

крај ПРВОГ круга (рунде) групе Б.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 10.55 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

11.00  VII сигнaл ДРУГИ круг (рунда) групе А 

11.45  VIII сигнaл крај ДРУГОГ круга (рунде) групе А.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  11.55 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи  

12.00  IX сигнaл ДРУГИ круг (рунда) групе Б 

12.45  X сигнaл крај ДРУГОГ круга (рунде) групе Б.  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  12.55 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи 

14.00  XI сигнaл ТРЕЋИ круг (рунда) групе А 

14.45  XII сигнaл 

крај ТРЕЋЕГ круга (рунде) групе А 

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 14.55 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

15.00  XIII сигнaл ТРЕЋИ круг (рунда) групе Б 

15.45  XIV сигнaл 

крај ТРЕЋЕГ круга (рунде) групе Б 

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 15.55 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

16.00  XV сигнaл ЧЕТВРТИ круг (рунда) групе А 

16.45   XVI сигнaл 

крај ТРЕЋЕГ круга (рунде) групе Б 

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 16.55 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи 

17.00   XVII сигнaл ЧЕТВРТИ круг (рунда) групе Б 

17.45   XVIII сигнaл Крај ЧЕТВРТОГ круга (рунде) групе Б КРАЈ ТАКМИЧЕЊА  

 
 

 
 
 

СВЕ ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО ДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара одговорности и свих санкција 
предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила такмичења. 

 

 
06.06.2022. 
 

Форум ССРС 

 


