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Савез Спортских Риболоваца Србије 

                                        ПОЗИВ 
ЗА ПРВО ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У ДИСЦИПЛИНИ:  

Риболов Пастрмке Вештачким Мамцима Са Обале  

„СПИН“  

ЗАВРШНО 3. и 4. коло: 02. Септембра 2017.године 

Домаћин : ООСР Трњане – Трњане 

Такмичарска писта : Река Сокобањска Моравица  

Главни  судија: Александар Краусовић 

Помоћне (стартне) судије Домаћин уз сагласност судијског тела 
 

До  3  07.00 Долазак на такмичарску стазу 

3  07.00 Прозивка, извлaчeњe редоследа извлачења и излажења на стазу за сваки круг-  грид  

3  07.20  I сигнaл такmичари имају 30 минута да се припреме и да упознају стазу 

3  07.50  II сигнaл такмичари се прикупљају у базу а од 3 08.00  креће први такмичар па у размаку од 
20 секунди наредни итд… 

3  08.10  III сигнaл почетак ПРВОГ круга ТРЕЋЕГ КОЛА у трајању од 45 минута 

3  08.55  IV сигнaл крај ПРВОГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 309.05 креће први 
такмичар за други круг  па у размаку од 20 секунди наредни итд 

3  09.15  V сигнaл, почетак ДРУГОГ круга у трајању од 45 минута 

3  10.00  VI сигнaл крај ДРУГОГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 310.10 креће 
први такмичар за трећи круг па у размаку од 20 секунди наредни итд 

3  10.20  VII сигнaл почетак ТРЕЋЕГ круга у трајању од 45 минута 

311.05  VIII сигнaл крај ТРЕЋЕГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 311.15 креће 
први такмичар за четврти круг па у размаку од 20 секунди наредни итд 

3  11.25  IX сигнaл почетак ЧЕТВРТОГ круга у трајању од 45 минута 

3  12.10  X сигнaл крај ЧЕТВРТОГ круга И КРАЈ ТРЕЋЕГ КОЛА  
 

ОДМОР 

3  14.10  I сигнaл извлaчeњe редоследа излажења на стазу за сваки круг ЧЕТВРТОК КОЛА  -  грид 

3  14.30  II сигнaл креће први такмичар за први круг па у размаку од 20 секунди наредни итд… 

3  14.40  III сигнaл почетак ПРВОГ круга ЧЕТВРТОГ КОЛА у трајању од 45 минута 

3  15.25  IV сигнaл крај ПРВОГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 315.35 креће први 
такмичар за други круг  па у размаку од 20 секунди наредни итд 

3  15.45  V сигнaл, почетак ДРУГОГ круга у трајању од 45 минута 

3  16.30  VI сигнaл крај ДРУГОГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 316.40 креће 
први такмичар за трећи круг па у размаку од 20 секунди наредни итд 

3  16.50  VII сигнaл почетак ТРЕЋЕГ круга у трајању од 45 минута 

317.35  VIII сигнaл крај ТРЕЋЕГ круга. Такмичари одлази у базу – централни бокс а од 317.45 креће 
први такмичар за четврти круг па у размаку од 20 секунди наредни итд 

3  17.55  IX сигнaл почетак ЧЕТВРТОГ круга у трајању од 45 минута 

3  18.40  X сигнaл крај ЧЕТВРТОГ круга И КРАЈ ЧЕТВРТОК КОЛА  
 

3  19.00 -  ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА ТАКМИЧЕЊА – ДОДЕЛА ПЕХАРА 
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ПРАВИЛА: 
Такмичар је дужан да рибу прихвати мередовом а затим да је покаже судији и тек по  «признавању улова » од стране 
судије, рибу, пажљиво, у мередову  ослободи удице и помоћу  мередова је врати у воду.  
У времену када се риба ослобађа удице, такмичар не сме спустити мередов на земљу.  
Риба се ослобађа удице рукама или одговарајућим клештима.  
Судија бележи сваки исправни улов и предаје такмичару БОН, као потврду улова.     
Број бонова код такмичара и број риба на стартној листи судије мора да се сложи.    
У случају неслагања, такмичару се признаје мањи број уписаних улова. 
 

Валидан улов се рачуна уколико је риба:                                                                                                                                                                                          
- ухваћена за уста;                                                                                                                                                                                                                                                                
- ухваћена између уста и грудног пераја;                                                                                                                                                                                                                 
- ухваћена између уста и шкрга. 
Риба која није уловљена на овај начин, већ негде са стране се не бодује. 
 

Риба се неће признати због непрописног начина прихватања или уловаi: 
- ако је риба навучена на обалу или извучена на обалу;                                                                                                                                                                   
- aкo се закачена риба откачи и падне на земљу; 
- ako је риба прихваћена у води руком; 
- ako je риба прихваћена «на груди» 
- ako je риба прихваћена у мередов  «у ваздуху» над обалом; 
- ako такмичар закачи и улови рибу ван свог риболовног бокса; 
- ако је риба закачена са стране а не за уста или између уста и грудног пераја и(или) шкрга; 
- ako такмичар покуша да рибу ослободи удице коју је прихватио мередовом пре него улов     покаже судији; 
- ako мамац којим којим је риба уловљена није исправан. 
 

Такмичење се одвија прибором за риболов варалицом:                                                                                                                                 
- штап по слободном избору, највеће дужине до 2,75м;                                                                                                                   - 
машиница по слободном избору (стационарна или мултипликатор) 
- најлон или упредена струна по слободном избору и промер а по слободној процени такмичара; 
- мередов за прихват рибе. 
Такмичар за време такмичења може са собом имати један штап и један мередов, торбу или. сл. 
Такмичар може имати и резервни прибор (штап, машиница, мередов) али он мора остављен у централном боксу.  За 
време такмичења, такмичар  који из одређеног разлога мора заменити прибор којим обавља риболов, не сме у току 
започете рунде, узети туђи прибор (штап, машиница, мередов и сл.)...   
 

САМО СУ ВЕШТАЧКИ МАМЦИ ДОЗВОЉЕНИ и то: метални лептири, воблери, кашике и силиконци по слободном 
избору.  
ВАРАЛИЦЕ морају имати удице без контра куке. 
На удици не сме бити никаквих украса (сукњице, перје, вуница и сл.). Удица мора бити «гола», a изузетак су пластичне 
перлице на варалици и пластични бужури на удици, који су фабрички постављени. 
У смислу отежавања силиконске варалице, може се користити искључиво (JIG) удица, на којој је олово наливено на 
удицу. 
СТРУНА  мора да буде празна(гола).                                                                                                                                                                                                                          
Није дозвољено коришћење додатног отежања на струни.                                                                                                                                                                                        
Није дозвољено коришћење било кавог сигнализатора.  
Судија је дужан проверити  исправност удица на варалици и да ли је риба закачена за уста, после сваке уловљене 
рибе, а ако мамац није исправан улов се не бодује.     
 

     По завршеном такмичењу вештачки мамци и  струна не смеју да се бацају у воду. 
 

 

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);  
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*  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. 
 
 
 

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: 
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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. 

   
 
 
 

СВЕ ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО ДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО, ЗАБРАЊЕНО ЈЕ 6 НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

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

 

24.08.2017.    

Форум ССРС 




