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СавезСпортскихРиболовацаСрбије 

ПОЗИВ 
ЗА ДРЖАВНО - ИЗБОРНО  ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ 

У ДИСЦИПЛИНИ „ПЛОВАК“  

ЗАВРШНА КОЛА 

ЈУНИОРИ: 03.04. и 05. ЈУЛА. 2015.године 

КАДЕТИ: 04. и 05. ЈУЛА. 2015.године 

 
 
Домаћин : Смедеревац Смедерево 

Такмичарска писта : Канал Железареа Смедерево 

Главни  судија  КАДЕТИ: Љубиша Антић - Крушевац 

Главни  судија ЈУНИОРИ У18: Зоран Пешић - Ћићевац 

Главни  судија ЈУНИОРИ У23: Предраг Милошевић  - Трстеник 

Секторске судије- четири: Дунавац Костолац  

Делегат: Александар Краусовић,Ниш – Инструкторски тим Савеза 
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КАДЕТИ 

Петак, 03.јул 2015.године - Званични тренинг – није обавезан 

Субота 04.јул 2015.- треће коло  
 

307,15 - Прозивка (пријава) такмичара 

307,30 - Извлачење стартних бројева, излазак на стазу. 

3 08,00  - I. сигнал  - Улазак у боксoве 

308,45  - II. Сигнал - 5 минута до контроле хране и мамаца 

308,50 - III. Сигнал -  Контрола хране и мамаца 

309,50  - IV. сигнал -  Храњење 

310,00 - V. сигнал -  Почетак такмичења 

312,55  - VI. сигнал -  Знак за последњих пет минута 

313,00  - VII. сигнал   -  Завршетак, крај такмичења 

 

Недеља 05.јул 2015.- четврто коло 

ИСТА САТНИЦА КАО У СУБОТУ  

15.00  ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА и подела књижица – обавезно присуство свих такмичара 
 

ПРАВИЛА: 

- Максимална дужина штапа 10.00 метара, 
- Мамци 1,5 литара укључуући 0,5 литара фуја (ларве), 
- Храна максимално 17 литара, 
- Дириговано извлачење по тренутном пласману (правило три шешира) као и чепова, 
- Техника пецања: ШТЕК МИНИМАЛНА ДУЖИНА 7 (седам) метара, 
- Кедер се бодује, 
- Такмичар који нема или користи штек краћи од 7 метара у конкуренцији је за 
Државно првенство а није избор за репрезентацију. 

- Петлићи пецају Државно првенство и нису у избор за састав репрезентације кадета, 
- Код прозивке првог дана се предају такмичарске књижице, 
- На прозивци обавезно присуство такмичара или капитена. 
- Дoзвoљaвa сe пoмoћ jeднoг прaтиoцa у врeмeну oд 15 дo 25 минутa нaкoн стaртнoг 
сигнaлa - улaскa у бoкс дa би сe нaмeстилa плaтфoрмa, дoдaтнa плaтфoрмa, 
чувaрицa, држaчи штaпoвa нa плaтфoрми и у бoксу и штaпoви, aли нe дoзвoљaвa сe 
мeрeњe дубинe и другo нeнaвeдeнo. 
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ЈУНИОРИ У 18 

Четвртак, 02. јул 2015.године - Званични тренинг – није обавезан 

Петак 03. Јул 2015.- четврто коло 
Субота 04. Јул 2015.- пето коло  

 

307,15 - Прозивка (пријава) такмичара. 

307,30 - Извлачење стартних бројева, излазак на стазу. 

3 08,00  - I. сигнал  -  Улазак у боксoве 

308,45  - II. сигнал -  5 минута до контроле хране и мамаца 

308,50 - III. сигнал -  Контрола хране и мамаца 

309,50  - IV. сигнал -  Храњење 

310,00 - V. сигнал -  Почетак такмичења 

312,55  - VI. сигнал -  Знак за последњих пет минута 

313,00  - VII. сигнал   -  Завршетак, крај такмичења 

 

Недеља 05.јул 2015.- шесто коло 
 

ИСТА САТНИЦА  

15.00  ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА и подела књижица – обавезно присуство свих такмичара 
 
 

ПРАВИЛА: 

- Максимална дужина штапа 11.50 метара, 
- Мамци 1,5 литара укључуући 0,5 литара фуја (ларве), 
- Храна максимално 17 литара, 
- Дириговано извлачење по тренутном пласману (правило три шешира) као и чепова, 
- Техника пецања: ШТЕК МИНИМАЛНА ДУЖИНА 10 (десет) метара, 
- Кедер се НЕ бодује, 
- Код прозивке првог дана се предају такмичарске књижице, 
- На прозивци обавезно присуство такмичара или капитена. 
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ЈУНИОРИ У 23 

Четвртак 02. јул 2015.године - Званични тренинг – није обавезан 

Петак 03. Јул 2015.- четврто коло  
Субота 04. Јул 2015.- пето коло  

 

307,15 - Прозивка (пријава) такмичара, 

307,30 - Извлачење стартних бројева, излазак на стазу. 

3 08,00  - I. сигнал  -  Улазак у боксoве 

308,45  - II. Сигнал -  5 минута до контроле хране и мамаца 

308,50 - III. Сигнал -  Контрола хране и мамаца 

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 

 

Недеља 05.јул 2015.- шесто коло 
 

ИСТА САТНИЦА  

15.00  ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА и подела књижица – обавезно присуство свих такмичара 
 

 

  ПРАВИЛА: 

- Максимална дужина штапа 13.00 метара, 
- Мамци 2 литара укључуући 1 литар фуја (ларве), 
- Храна максимално 20 литара, 
- Дириговано извлачење по тренутном пласману (правило три шешира) као и чепова, 
- Техника пецања: ШТЕК МИНИМАЛНА ДУЖИНА 12 (дванаест) метара, 
- Кедер се НЕ бодује, 
- Код прозивке првог дана се предају такмичарске књижице, 
- На прозивци обавезно присуство такмичара или капитена. 

 
24.06.2015 
Инструкторски тим ССРС 


