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Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

ЗА РЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА  

СЕНИОРИ  „ПЛОВАК“  2023.годинa 

 
 

регионално првенство СЕВЕР – Војвођанско првенство  

Домаћин - такмичарска писта : Канал ДТД- Подунавље Бач 

Датум: Субота 01.април  и Недеља 02. април  

 

регионално првенство ЦЕНТАР 

Домаћин - такмичарска писта : Канал Железаре – Смедеревац Смедерево 

Датум: Субота 01.април  и Недеља 02. април  

 

регионално првенство ЈУГ 

Домаћин - такмичарска писта : Језеро Ћелије - Костреш Ћићевац  

Датум: Субота 01.април  и Недеља 02. април  

 

регионално првенство ИСТОК 

Домаћин - такмичарска писта : Језеро Бован – Нишава Ниш  

Датум: Субота 01.април  и Недеља 02. април  

 

У пријави обавезно доставити такмичарски број и број риболовачка дозволе 

 

УПОЗОРЕЊЕ:  СА РЕГИОНА постоји ПРОЛАЗНОСТ за државно првенство и то:  
РЕГИОН СЕВЕР                        7 такмичара 
РЕГИОН БЕОГРАД                   3 такмичара 
РЕГИОН ЦЕНТАР                      6 такмичара 
РЕГИОН ИСТОК                        5 такмичара 
РЕГИОН ЈУГ                            12 такмичара 
                                     Укупно 33 такмичара 
Међутим број пролаза одређује и број учесника.  
Број такмичара учесника  одређује и број пролаза тако да уколико се на такмичењу  
такмичи 10 такмичара број пролаза је ( / 2) =   5 и тако редом.  
 
Минимални број спортских организација не сме да буде мањи од 3. 
Минимални број такмичара не сме да буде мањи од 10.  
Уколико се ови услови не испуне, такмичари прелазеу најближи регион.   
 

 

СВЕ ПРИЈАВЕ до среде 29. марта до 12 сати на обрасцу у 

прилогу, кога попуњавате и шаљете на: 
office@ribolovci.org.rs 

mailto:office@ribolovci.org.rs
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САТНИЦА 1 и 2 дана  

 

 07,15   - Прозивка (пријава) такмичара, 

 07,30 - Извлачење стартних бројева, излазак на стазу. 

 08,00   - I. сигнал   -  Улазак у боксoве 

 08,45   - II. сигнал   -  5 минута до контроле хране и мамаца 

 08,50   - III. сигнал  -  контрола хране и мамаца 

 09,50   - IV. сигнал  -  Храњење 

 10,00   - V. сигнал  -  Почетак такмичења 

 13,55   - VI. сигнал  -  Знак за последњих пет минута      

 14,00   - VII. сигнал   -  Завршетак, крај такмичења 
 

 

15.00  другог дана ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА – обавезно присуство свих такмичара 
 

 

 

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

 

 

16.03.2023. године     

ФОРУМ  ССРС 


