
  

Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ  - дисциплина „ПЛОВАК“  

ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ СЕНИОРА                                                 
ТРИ Кола: 01, 02 и 03. Јули 2022.године 

Домаћин :      ДУНАВ Каравуково 

Такмичарска писта : Канал Каравуково Тромеђа  

Четвртак 30 јуни 2022. године – званични тренинг – није обавезан 
 

Петак 01. јули 2022 први дан 

 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 кола 

 

 

Субота 02 јули (други дан) и Недеља 03.јули (трећи дан)  

                                                                                                                         ИСТА САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА  
 

На 1,2 и 3 колу изборног учествује 36 такмичара који су остварили пролаз по кључу 18+18 (у прилогу је 
списак такмичара).  

Такмичење се одвија у 4 сектора. 
Прво коло је дириговано по резултатима из прошле године на изборном. 
1. (прва) група – такмичари од 1 – 4 места у генералном пласману из претходне године; 
2. (друга) група – такмичари од 5 – 8 места у генералном пласману из претходне године; 
3. (трећа) група - сви остали такмичари. 
 

Друго и треће коло је дириговано по тренутном пласману после првог (другог) кола. 
Формирају се три групе (три шешира);  
1. (прва) група – такмичари од 1 – 4 места у генералном пласману после 1(2) кола 
2. (друга) група – такмичари од 5 – 8 места у генералном пласману после 1(2) кола 
3. (трећа) група - сви остали такмичари. 
За наставак такмичења (4,5 и 6 коло), пласираће се 27 (двадесет седам) такмичара по резултатима.  
 

 

ТЕХНИКА СЛОБОДНА, НЕ БОДУЈЕ СЕ КЕДЕР. 
 

 

ОБАВЕЗНО ЈЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ СВИХ ТАКМИЧАРА писаним путем на      

     office@ribolovci.org.rs.                                               РОК ЗА ПРИЈАВЕ: до УТОРКА 28.јуна до 12.00. 
 

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

16.06.2022.   ФОРУМ ССРС 
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