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Савез Спортских Риболоваца Србије 

                                                                        ОБАВЕШТЕЊЕ 
ЗА ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ   

У ДИСЦИПЛИНИ „ФИДЕР“  

Треће и четврто коло: 26. и 27. августа 2017.године 
 

1. МОЛЕ СЕ КЛУБОВИ КОЈИ ЈОШ НИСУ УПЛАТИЛИ КОТИЗАЦИЈУ ТАКМИЧАРА ЗА ДРЖАВНО ( 

ИЗБОРНО ) - ФИДЕР ДА ТО УРАДЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО ПЕТКА  25.08.2017 ДО 17.САТИ. 

 
2. НА ТАКМИЧЕЊУ СЕ ЛАРВА ИСКЉУЧИВО ПРЕЗЕНТУЈЕ У МЕРИЦИ ПРЕДВИЂЕНОЈ ЗА ТО И 

ПРИ ТОМЕ ОНА МОЖЕ БИТИ ЗАТВОРЕНА САМО СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ.  
 

Да подсетимо: количина мамаца је 2,5 литара од тога 0,5 литара фуја и 0,5 литара глисти све 

презентовано у официјелним мерицама. Другачија презентација мамаца доноси такмичару + ЈЕДАН 

ПЛАСМАН. 

 

3. ОД ТАКМИЧАРА И КЛУБОВА СЕ ТРАЖИ ДА ПОРЕД ОСТАЛИХ ПРАВИЛНИКА, ОБАВЕЗНО 

ПОШТУЈУ ПРАВИЛНИК  О ГАРДЕРОБИ ОБЕЛЕЖЈИМА И СПОНЗОРСТВУ. 

 

Укратко ( ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНКА): 

 

    Сви појединци и клубови који учествују на званичним такмичењима у организацији Савеза спортских                         
риболоваца Србије у земљи морају се придржавати свих правила везаних за ношење гардеробе на наступима  
(тренинзима и такмичењима);  
 

*  Забрањено је на домаћим и међународним званичним наступима (тренинзима и такмичењима) ношење   
гардеробе других репрезентација;  
*  Дозвољено је ношење гардеробе Савеза и репрезентације само на Светском или Европском првенству на коме 
учествује такмичар или члан стручног и организационог тима. На свим осталим наступима (тренинзима и 
такмичењима) забрањено је ношење гардеробе наших репрезентација,  
*  Забрањено је скидање гардеробе на свим званичним наступима (тренинзима и такмичењима). Такмичар, члан 
стручног или организационог тима мора увек имати на себи гардеробу.  
*  Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), наступање, кретање по такмичарској стази 
такмичарима, стручним лицима, судијама, делегатима без гардеробе и без обележја клуба и Савеза.  
*  Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима) наступање, кретање по такмичарској стази 
такмичарима, стручним лицима, судијама, делегатима са  спонзорском гардеробом и реквизитима која није одобрена 
од стране клуба или Савеза.  

 

*  Сви чланови екипе(клуба) приликом клупског наступа , морају имати  исту гардеробу.  
*  Појединац нема право ношења спонзорске гардеробе или реквизита, уколико то није одобрио клуб или Савез. 

 

*  Забрањено је појединцу  у било ком временском периоду, фотографисање и(или) снимање са спонзорском 
гардеробом или  реквизитима, пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и другим маркетиншким 
обележјима спонзора,  уколико то није одобрио клуб или Савез.  
 

*  Забрањено је појединцу у било ком временском периоду, на било ком медију или друштвеним мрежама 
објављивати изјаве везане за спонзора и фотографије и(или) снимке са спонзорском гардеробом или реквизитима, 
пехарима и медаљама, заставама, транспарентима и  другим маркетиншким обележјима спонзора, уколико то није 
одобрио клуб или Савез.  Уколико се то деси, Савез ће против појединца покренути дисциплински поступак а против 
Спонзора покренути поступак надокнаде штете.  
*  На такмичењима и званичним тренинзима у организацији ССРС, (сва званична такмичења у земљи), сви такмичари 
у свим дисциплинама, без обзира да ли се такмиче у појединачној или екипној конкуренцији морају имати гардеробу 
и реквизите видно обележене. 
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ГОРЊИ ДЕЛОВИ ГАРДЕРОБЕ МОРАЈУ БИТИ ОБЕЛЕЖЕНИ ОВАКО: 
 
 

 
 
На предњој страни мајице, дукса, горњег дела тренерке, дреса, кошуље и осталих горњих делова на ЛЕВОЈ СТРАНИ у 
кругу до фи 8цм. МОРА стајати назив или грб КЛУБА (СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ). 
 

На предњој страни мајице, дукса, горњег дела тренерке, дреса, кошуље и осталих горњих делова на ДЕСНОЈ  СТРАНИ 
у кругу до фи 8цм. МОЖЕ стајати назив или знак СПОНЗОРА.  
 

На предњој страни мајице, дукса, горњег дела тренерке, дреса, кошуље и осталих горњих делова на осталим 
предњим површинама МОЖЕ стајати назив једног или више СПОНЗОРА али величина не сме прећи величину слова од 
5цм.  
На задњој страни мајице, дукса, горњег дела тренерке, дреса, кошуље и осталих горњих делова на ГОРЊОЈ 
ПОВРШИНИ испод крагне или ивице мајице МОРА стојати назив клуба (ЕКИПЕ),  са величном слова до 8цм   
 

На задњој страни мајице, дукса, горњег дела тренерке, дреса, кошуље и осталих горњих делова на осталим задњим 
површинама МОЖЕ стајати назив СПОНЗОРА али величина не сме прећи величину слова од 5цм. 
 

 
ДОЊИ ДЕЛОВИ ГАРДЕРОБЕ МОРАЈУ БИТИ ОБЕЛЕЖЕНИ ОВАКО: 
 
 

 
 
На предњој страни панталона, шорца, доњег дела тренерке и осталих доњих делова на ЛЕВОЈ СТРАНИ МОЖЕ стајати 
назив КЛУБА величине слова од 8цм. Овај знак или назив није обавезан, али се МОРА ставити уколико има СПОНЗОРА 
на овом делу одеће.   
 

На предњој страни панталона, шорца, доњег дела тренерке и осталих доњих делова на осталим површинама МОЖЕ 
стајати назив или знак једног или више СПОНЗОРА величине слова до 5цм. 
 

На задњој страни панталона, шорца, доњег дела тренерке и осталих доњих делова на свим површинама МОЖЕ 
стајати назив или знак једног или више СПОНЗОРА величине слова до 5цм. 
 

Уколико САВЕЗ за одређено такмичење или лигу има спонзора(е), потписује се спонзорски Уговор. 
 

Уколико КЛУБ има спонзора(е), потписује се спонзорски Уговор, који може да убухвати све такмичаре  појединачног 
или екипног наступања. 
 

Уколико појединац има спонзора(е), то се може регулисати преко клуба или Савеза.  
Клуб или Савез потписује спонзорски Уговор и Уговор са такмичаром где се наводе детаљи из спонзорског Уговора. 

   
22.08.2017. године 

Форум ССРС 




