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Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ дисциплина "ПЛОВАК“ 

ПРВА, МАСТЕР ЛИГА 

Треће и четврто коло : 26. и 27.септембра 2020.године 

Домаћини : Чигра  - Крушевац 

Такмичарска писта : Језеро Ћелије  
 

Петак 25.09 2020. године 

 08,00    - извлачење боксова,  

 09,50   - почетак храњења за ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ,   

 10,00   - почетак ЗВАНИЧНОГ  ТРЕНИНГА,   

 18.00   - КРАЈ  ЗВАНИЧНОГ ТРЕНИНГА,   

 15.00 – састанак капитена, пријава екипа, извлачење сектора и редоследа извлачења за 3. коло 

 

Субота  26. 09. 2020. - Коло 3. 

07,15   - Прозивка и пријава евентуалних измена, 

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, мерење улова 

15,00 - састанак капитена, пријава екипа, извлачење сектора такмичара и редоследа 

извлачења за 4. коло 
 

Недеља 28. 06. 2020.- Коло 4. - ИСТА САТНИЦА такмичења као за треће коло 
 

15.30 ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА 
 

Обавезно сваки такмичар мора да да изјаву да у периоду од 10 дана од дана давања изјаве није био у свесном 

контакту са особом код које је потврђена болест КОВИД 19 и  то  послати у Савез, најкасније у четвртак 24.09 до 
12. сати.   

Поред тога одабрани лекар (са важећом лиценцом) ће извршити лекарски преглед свих учесника такмичења. 
Сваки учесник такмичења мора да се придржава упутства и препорука које прописује кризни штаб Ковид 19 и 

Савез спортских риболоваца Србије. (обавена дистанца, ношење маски приликом извлачења, мерења и проглашења 
победника и обавезна хигијена руку, посебно у смештајним објектима). 

 

 

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

Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара (судију, домаћина, тренера, вођу екипе), одговорности 
и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила такмичења. 

 

16.09.2020. године 

Форум ССРС 
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