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Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

ЗА СРПСКЕ ЛИГЕ   „ПЛОВАК“    

ЈУН 2020.године 
 

Српска лига Југ  
Датум : Субота 20. и Недеља 21.ЈУН 2020. 
Коло ПРВО и ДРУГО 
Домаћин - такмичарска писта : Костреш Ћићевац – Језеро Ћелије 

 

Српска лига Центар 
Датум : Субота 20. и Недеља 21.ЈУН .2020. 
Коло ПРВО и ДРУГО 
Домаћин - такмичарска писта : Дунавац Костолац – Дунавац Костолац 

 

Српска лига Исток 
Датум : Субота 20.ЈУН .2020. 
Коло ПРВО 
Домаћин - такмичарска писта : Нишава Ниш – Бованско језеро 

 

Војвођанска лига 
Датум : 20. ЈУН .2020. 
Коло ПРВО 
Домаћин - такмичарска писта : Сента Сента - Канал Велебит 
 
САТНИЦА 

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 
 

МЕРЕЊЕ УЛОВА 
15.30  ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА  



 
2 

 

Пријава е поштом у ССРС на prijava@ribolovci.org.rs.   

РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЈЕ СРЕДА 17.06.2020 ДО 14.00 САТИ 
 
 

ПРАВИЛА: 

Такмичар код себе на такмичењу мора обавезно имати: 
• тaкмичaрску легитимацију – а ако је позајмљен, Позајмицу 
• дoзвoлу зa спoртски рибoлoв. 
 
Taкмичeња трajу 4 сaтa. 
Кeдeр (бeoвицa - кауглер) сe бoдуje. 
Штапови који се користе у овим лигама су: Директни штапови свих дужина, болоњези, меч и 

телемеч штапови, Штекови до 13м. 
Дoзвoљeнe су сaмo oбичнe jeднoкрaкe удицe. 
Такмичења се одвијају на основу Правилника такмичења и суђења у  дисциплини Пловак. 
Прихрана и мaмци се мoрajу прeзeнтoвaни у грaдуисaним и зa тo нaмeњeним пoсудaмa 

звaничних димeнзиja oдoбрeних oд oргaнизaтoрa тaкмичeњa.  
Укупнa дoзвoљeнa кoличинa прихрaнe укључуjући и дoдaткe (зeмљa, глинa, шљунaк, житo, 

кукуруз, конопља, пшeницa, aдитивии  oстaлo) у влaжнoм и просејаном стaњу за такмичења од 
четири сата je 20 литaрa  

Количина мамац је 2,5 (два и по) литрa oд кojих мoжe бити нajвишe   1 (један) литар „фуја“  и 
0,5 литра глисти.  

Ларва се искључиво користи за удицу презентована у одговарајућој мерици (0,06 л).  

 

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

 

09.06.2020. године       
  ФОРУМ  ССРС 
    Председник 
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