
Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

ЗА ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ У ДИСЦИПЛИНИ  

„BLACK BASS“    

ПРВА ДВА КОЛА: 11. И 12. ЈУНA 2016.године 
Домаћин : КСР Риболовац Нови Сад 

Такмичарска писта : Берава 

Главни  судија : Радослав Стругар  

Стартне судије: Одређује домаћин уз сагласност ССРС 

Делегат: Инструкторски тим Савеза 
 
 

Субота 11. јун 2016.  

3  05,00   - Прозивка (пријава) екипа, извлачење стартних места 
3  06,00   - I. сигнал   Почетак такмичења 
3  12,45   - II. сигнал   15 минута до краја такмичења. 
3  13,00   - III. сигнал   крај такмичења. 
 

Недеља 12. јун 2016. - ИСТА САТНИЦА КАО У СУБОТУ 
 

  ПРАВИЛА: 
Пеца се по Правилнику такмичења и суђења  од 2016.године који можете преузети на:   
http://www.ribolovci.org.rs/images/Pravilnik_takmicenja_u_disciplini_bass_2016_finis_05.04.pdf 
- Само улов Black Bassа (Micropterus salmoides,) се сматрати валидним. Број улова је ограничен на 5 риба.  
- Минимална величина „Black Bassа“ која се бодује је 25 цм.  
-  ЖУТИ КАРТОН, даје ГЛАВНИ СУДИЈА  за непоштовање следећих одредби овог Правилника:  
1.  Уколико се екипа не пријави за такмичење најкасније  60 мин. пре почетка такмичења;           
2.  Уколико екипа не буде у чамцу 10 минута пре почетка такмичења;   
3.  Уколико екипа уђе у  стартну позицију пре првог судијског сигнала;     
4.  Уколико екипа обавља риболов унутар стартне тј.циљне површине означене бовама; 
5.  Уколико чамац екипе пролази за време такмичења између другог чамца и обале док друга екипа обавља риболов; 
6.  Уколико чамац није опремљен прописаном опремом;  
7.  Уколико дужина чамца није од 2 до 7 метара;   
8.  Уколико чамац има два електромотора и оба су у ,,погону”;   
9. Уколико такмичари екипе лупају веслима по води и чамцу;   
10. Уколико екипа прекине такмичење из било ког разлога пре истека времена а о томе не обавести судију; 
11. Уколико у посуди за чување риба има више од 5 риба;  
12. Уколико екипа донесе рибу на мерење пре него што екипу позове судија;  
13. Уколико екипа на мерење донесе намерно оштећену или ,,осакаћену рибу”  

- ЦРВЕНИ КАРТОН додељује директно главни судија:  
У случају коришћења недозвољеног прибора, мамаца и прихране, учесталог, неконтролисаног нарушавања 
такмичења лупањем веслима по води и чамцу, уколико такмичар улази у воду, уколко се користе направе која 
повређују рибу, уколико такмичар користи помоћ приликом извлачења рибе од другог такмичара или треће особе, 
обављање риболова  те свака друга активност на води на којој се одржава такмичење  дан уочи одржавања кола лиге, 
уколико екипа у току такмичења ,,излази” на обалу и то ван стартне тј. циљне позиције  и без присуства стартног 
судије у било ком случају или ако такмичар који изађе на обалу приликом повратка понесе било шта у чамац;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Дужнoст je свaкoг учeсникa нa тaкмичeњимa дa пoзнaje кoмплeтнa прaвилa тaкмичeњa и прeдвиђeнe 
сaнкциje тaкo дa нeпoзнaвaњe прaвилa нe oпрaвдaвa никoгa зa учињeну пoврeду и изрeчeну кaзну. 

27.05.2016. 
Инструкторски тим ССРС 


