Савез Спортских Риболоваца Србије
ПОЗИВ
СПОРТСКИ РИБОЛОВ - дисциплина „ФИДЕР“
КУП СРБИЈЕ, 22. и 23. септембра 2018.године

Домаћин :

Тамиш Панчево

Такмичарска писта :

Река Тамиш, код Панчева

Субота 22.09. 2018. Године - Обавезни т ренинг, најмање 2. такмичара из екипе
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08,00
09,20
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- извлачење боксова,
- почетак храњења за ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ,
- почетак ЗВАНИЧНОГ ТРЕНИНГА,
- КРАЈ ЗВАНИЧНОГ ТРЕНИНГА,
- састанак капитена, пријава екипа, извлачење сектора такмичара и редоследа

извлачења комбинације за куп

Недеља 23. 09. 2018. – куп Србије једно коло
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- Прозивка и пријава евентуалних измена,
- Извлачење стартних бројева, излазак на стазу.
- I. сигнал
- Улазак у боксoве
- II. сигнал
- 5 минута до контроле хране и мамаца
- III. сигнал
- контрола хране и мамаца
- IV. сигнал
- Храњење
- V. сигнал
- Почетак такмичења
- VI. сигнал
- Знак за последњих пет минута
- VII. сигнал - Завршетак, крај такмичења – мерење

3 16,00 – Проглашење победника, подела награда
ЕКИПУ ЧИНЕ 4 ТАКМИЧАРА И ЈЕДНА РЕЗЕВА. ТАКМИЧИ СЕ ЈЕДНО КОЛО..
ПРАВИЛА:
 Укупнa кoличинa мaмaцa je 2,5 (два и по) литaрa, oд кojих мoжe бити нajвишe 0,5 (jeдна половина)
литрa „фуја“ и максимално 0,5 (jeдна половина) литрa „глисти“, ( ЦЕЛЕ НЕ РЕЗАНЕ ).
 Ларва се искључиво користи за удицу презентована у одговарајућој мерици (0,06 литара).
 Све мора бити презентовано у званичним, службеним мерицама. Ларве за удицу се морају
презентовати у посебној мерици предвиђеној за ларву, затвореној само са једне стране.
 Свaки други нaчин прeзeнтaциje мaмaцa тoкoм прoвeрe бићe сaнкциoнисaн jeдним плaсмaнoм.

 Све комерцијалне или занатске хранилице од метала, пластике или било ког другог
материјала, БЕЗ ОБЗИРА НА МОДЕЛ (цилиндрични, паралелопипед, итд) ДОЗВОЉЕНЕ су уз
поштовање максималне дужине 7цм, ширине или пречника 5цм и минималне тежине 15 грама.

 Након контроле хране и мамаца па до тешке хране, употреба прскалице је дозвољена само за
лепљење и очување мамаца (нпр. Црва, фуја и вер де васа).
 Дoвлaживaњe прихрaнe и земље (водом , течним адитивом), руком, прскалицом, сунђером итд, нaкoн
прoвeрe истe, строго је забрањено све до избацивања тешке хране.
 После петог сигнала, (почетак такмичења) дозвољена је употреба прскалице за довлаживање
прихране и земље, (без мешања) и очување мамаца.
 После контроле хране па до 4 сигнала (храњење), дозвољено је храну третирати (посипати) са
максимално 100 мл текућег или брашнастог адитива али без мешања. Овај адитив мора да се покаже
приликом контроле хране и мамаца.
Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара (судију, домаћина, тренера, вођу екипе),
одговорности и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила такмичења.

18.09.2018.

ФОРУМ ССРС

