
Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                        ПОЗИВ 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ   

 дисциплина   

Риболов вештачким мамцима са обале „СПИН“    

КВАЛИФИКАЦИЈЕ за државно такмичење  

21. март 2021. године 
 

ПРИЈАВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ: до 15.марта  на office@ribolovci.org.rs 

 
Новопријављеним такмичарима, који се након квалификација пласирају за ДРЖАВНО 
ТАКМИЧЕЊЕ, резултати ће се рачунати само за ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 2021,  а неће се рачунати 
за ИЗБОРНО 2020 - 2021 године 

 

Домаћин: Риболовац Алексинац 

Такмичарска писта : Река Моравица село Краљево  
 

Недеља 21. Март 2021.     
 

До   8.00 Долазак на такмичарску стазу 

08.00 Прозивка, извлaчeњe редоследа извлачења и редоследа излазака  

08.20  I сигнaл 
Почетак прегледа такмичарске стазе и  стартних места.                                  

Такmичари имају 25 минута да се припреме и да упознају стазу 

08.45  II сигнaл 
Крај прегледа стазе и стартних места. Такмичари су дужни да се врате у 

базу такмичарског сектора у року од 10.минута 

09.00  III сигнaл ПРВИ круг (рунда)  

09.30  IV сигнaл 

крај ПРВОГ круга (рунде)   

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  09.40 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи итд 

09.45  V сигнaл, ДРУГИ круг (рунда)  

10.15  VI сигнaл 

крај ДРУГОГ круга (рунде) .  

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од  10.25 креће први такмичар  па у размаку од 10 секунди следећи итд 

10.30  VII сигнaл 
 

ТРЕЋИ круг (рунда)  

11.00  VIII сигнaл крај ТРЕЋЕГ круга (рунде)   

Такмичари долазе у базу – централни бокс 

а од 11.10 креће први такмичар па у размаку од 10 секунди следећи итд 

11.15  IX сигнaл ЧЕТВРТИ круг (рунда)  

11.45  X сигнaл Крај ЧЕТВРТОГ круга (рунде) КРАЈ ТАКМИЧЕЊА 
 

 

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



 

Такмичење се одвија по правилнику из 2021. године који можете скинуту са сајта Савеза.  
 
Обратите пажњу на додатак у Правилнику за 2021. годину 

 
Члан 12. 

Број такмичара је ограничен а одлуку о броју такмичара доноси заједница СПИН клубова пре почетка 
такмичарске сезоне. Ако се пријави више такмичара од предвиђеног броја организоваће се квалификације 
(једно коло тј четири рунде) пре почетка званичног такмичења. У квалификацијама ће учествовати сви 

новопријављени и једнак број последње пласираних такмичара са званичне табеле од предходне године.  

 
Члан 14. 

Извлачење редоследа излазка: Главни судија припреми лоптице за извлачење у непровидној врећици. Лоптице су означене са 
А1,Б1, А2, Б2…. Аn, Бn где је n половина броја такмичара. Ако је број такмичара непаран, остаће једна лоптица.  

Такмичар извлачи лоптицу са ознаком и судија га уписује у табелу у колони А или Б. Овим су такмичари подељени у две групе. 
Група А ће се прва такмичити у првој рунди а група Б ће имати улогу помоћних судија за прву рунду.  Грид (роштиљ) излазака се 
примењује на групу која се тренутно такмичи а редослед помоћних судија остаје фиксиран. Овим је обезбеђено да у свакој рунди 
такмичар у пратњи има различитог помоћног судију (пример: Судија број 3 ће у свакој рунди пратити такмичара са редним 
изласком број 3 а то ће увек бити различит такмичар јер се примењује грид(роштиљ). 

По извученом редоследу излажења, такмичари излазе на стазу у пратњи линијског судије за дату рунду и 
чекају почетак такмичења у свом одабраном стартном боксу. После сигнала за почетак такмичења слободно 

се могу кретати улазећи из бокса у бокс, при том што у једном боксу може бити само један такмичар.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Кад један од такмичара крене у избор бокса, следећи такмичар по редоследу креће 10 секунди после 

њега. Ако два такмичара истовремено уђу у слободан бокс, предност уласка има такмичар који се креће 
из мањег стартног броја.  

По завршетку прве рунде групе А уписаће се број улова такмичара из групе А а такмичари ће заменити 
улоге па ће се у својој првој рунди такмичити такмичари из групе Б а помоћне судије ће бити из групе А.  

По завршетку прве рунде групе Б уписаће се резултати и приступиће се збирном бодовању групе А и 
групе Б. Заједнички се бодује прва рунда групе А и прва рунда групе Б. Поступак се понавља за другу, 
трећу и четврту рунду. 

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

 

 
12.03.2021. 
 

ССРС 


