
               SVIM UČESNICIMA PRVE (MASTER) LIGE

Na jezeru Ćelije održaće se 4,5,6 kolo PRVE (master) lige.

Pošto je izuzetno visok vodostaj za ovaj deo kalendarske godine, 

poštujući pravilo da sve ekipe i takmičari imaju iste ili približne 

činjenice da ove godine imamo 

takmičare da će se takmičenje održati u sektorima

A,B : kod ribočuvarske kućice ("bandere"), 

C,D:  kod zapisa ("ruže")                                                                                                                              

E    :  kod bedema. 

U zaseoku Vasići ( sektori, A,B,

Sektor E je novina. Nalazi se kod bedema iza pravca kod žilinačkog mosta. 

automobile je iza bedema, kretanje je moguće obazrivo po kruni bedema.   
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Silazak na stazu u E sektoru moguć je samo na za to određenim obezbeđenim 

mestima.                                                                                                                                                

Parking će biti dozvoljen na kruni bedema, na određenoj parking poziciji po broju 

takmičara od 1 do 15. Kombi vozila neće moći da se kreću na kruni bedema.     

TRENING ( utorak, sreda) 

Trening je moguć na svim pozicijama i u svim sektorima.                                                                      

E sektor će biti formiran u utorak ujutru. 

OFF.TRENING ( četvrtak ) 

Svi učesnici Prve (master) lige izvlačiće brojeve za off.trening po standardnoj 

proceduri. (od 1 do 15). Izvlačenje se vrši u pokrivenom "zapisu" kod C sektora 

iznad boksova 9 i 10. 

Pošto se nije treniralo u E sektoru (bedem), po jedan izabrani takmičar od strane 

ekipe, treniraće u tom sektoru. Broj za trening koji dobije njegova ekipa npr: 12 

biće takmičarski broj takmičara u E sektoru za trening tj :12". 

                                                Preporučljiva tehnika u E sektoru je MEČ ili BOLONJEZ.                                                         

Uslovi su isti za sve takmičare. 

TAKMIČENJE   

Takmičari iz A, B, C, D sektora parkiraju se na to obeleženim površinama. Takmičari 

iz E sektora ulaze na bedem po redosledu brojeva (od 1 do 15) i parkiraju se na 

parking površini koja je obeležena. 

Merenje će se vršiti sa tri vage. A i  B jedna vaga, C i D druga vaga, E treća vaga. 

Svi ostali podaci su dati u POZIVU za ovo takmičenje (prilog). 

MOLIMO SVE EKIPE i TAKMIČARE da se pridržavaju datih uputstava i obaveštenja.  

                                                                                                                                  SSRS 

 

 



Савез Спортских

 

Домаћин : 

Такмичарска писта : 

Главни  судија у секторима  А и Б

Главни  судија у секторима Ц и Д

Главни  судијау сектору Е: 

Секторске судије: 

Делегат: 

Четвртак 29.09. 2016.године

3  08,00 - извлачење боксова

3  10,00 – 18.00 - ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ

oбaвeзнo je присуств

3  15.00 – састанак капитена, пријава

Петак 30.09.2016.- Коло 4 

307,15 - Прозивка и пријава евентуалних

307,30 - Извлачење комбинације

3  08,00  - I. сигнал  -  Улазак

308,45  - II. сигнал -  5 минута

308,50 - III. сигнал -  контрола

Спортских Риболоваца

ЗА ЕКИПНОТАКМИЧЕЊЕ – ПРВА

У ДИСЦИПЛИНИ „ПЛОВАК

ЗАВРШНА ТРИ КОЛА: 30.09. 01. и

Расина и Чигра Крушевац 

Језеро Ћелије- три стазе:                                                               
Сектори А и Б од шпица код рибочуварске
Д сектор и Е „на бедему“ – 3,3км од записа

секторима А и Б: Радмило Маринковић  

секторима Ц и Д: Александар Краусовић – Врховни судија

Зоран Пешић 

Даје Домаћин и судијска комисија. 

Инструкторски тим Савеза 

године 

извлачење боксова, 

ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ,  минимално три такмичара 

присуствo eкипe утeрмину oдржaвaњa тaкмичeњa. 

капитена, пријава екипа,извлачење сектора такмичара и редоследа

пријава евентуалних измена, 

комбинације и стартних бројева, излазак на стазу.

Улазак у боксoве 

5 минута до контроле хране и мамаца 

контрола хране и мамаца 

Риболоваца Србије    

ПРВА, МАСТЕР ЛИГА 

ПЛОВАК“ 

01. и 02. 10. 2016.године 

:                                                               
рибочуварске кућице –код записа Ц и 

записа према Златарима. 

судија 

 

редоследа извлачења за 4. коло 

стазу. 



309,50  - IV. сигнал -  Храњење 

310,00 - V. сигнал -  Почетак такмичења 

313,55  - VI. сигнал -  Знак за последњих пет минута 

314,00  - VII. сигнал   -  Завршетак, крај такмичења 

315,00 -састанак капитена, пријава екипа, извлачење сектора такмичара и редоследа извлачења за 5 коло 

 

 

Субота 01.10. 2016.- Коло 5 и Недеља 02. 10. 2016. - Коло 6 

ИСТА САТНИЦА као у петак 

15.30  ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА – подела ПЕХАРА, МЕДАЉА књижица,                                                                
обавезно присуство 

- Комбинација је таква,да Eкипa кoja извучe  - (A1, A2, нe мoжe  Б14, Б15, – Ц1, Ц2,  – Д14, Д15,- Е1, Е15.) 

- Дириговано извлачење отварачи: А1, А2 – Ц1, Ц2 –Е1 и затварачи Б14, Б15 – Д14, Д15, - Е15 ( чепови и 
дочепови). 

 

Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара (судију, домаћина, тренера, вођу екипе), 

одговорности и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања правила такмичења. 

 

15.09.2016. 

Инструкторски тим ССРС 

 

     


