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Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                П О З И В 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ  - дисциплина „ПЛОВАК“  

ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ТАКМИЧЕЊЕ ЈУНИОРА У20    

(уједно 4 и 5 коло изборног 2020-2021)  

12. и 13. ЈУН 2021.године  
 

Домаћин : СМЕДЕРЕВАЦ Смедерево 

Такмичарска писта : Канал Железаре 

 

ЈУНИОРИ:  У 20  

Петак 11. ЈУН 2021.године - Званични тренинг – није обавезан 

Субота 12. ЈУН 2021. - прво коло 

 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 такмичења 
 

Недеља 13. јун 2021.- друго коло - ИСТА САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА  

 

  ПРАВИЛА: 
- Максимална дужина штека је 11,50 метара, 

- Мамци максимално 2,5 литара од којих може бити највише 1 литар фуја и максимално 0,50 литара 

глисти, целе не резане). Ларва искључиво за удицу презентована у одговарајућој мерици (0,06 литара) 

- Дoвлaживaњe прихрaнe и земље, руком, прскалицом, сунђером итд, нaкoн прoвeрe истe,  строго је 

забрањено све до избацивања тешке хране. Након петог сигнала дозвољено је само површинско 

квашење прихране, (без мешања).  

- Довлаживање (очување) мамаца прскалицом је дозвољено све време. 

- После контроле  хране па до 4 сигнала (храњење), дозвољено је храну третирати (посипати) са 

максимално 100 мл текућег или брашнастог адитива али без мешања. Овај адитив мора да се покаже 

приликом контроле хране и мамаца. 

- Прхрана максимално 20 литара,Чуварка минимално 3,50 метара 

- Друго коло Дириговано извлачење по пласману из првог као и чепова. Прво коло није дириговано,  

 

- ТЕХНИКА: СЛОБОДНА – БОДУЈЕ СЕ  кeдeр 
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Пријава е поштом у ССРС на office@ribolovci.org.rs   РОК ЗА ПРИЈАВЕ: СРЕДА 09.06. ДО 14.00 САТИ 

 

                                    ОБАВЕЗНО ПОШТОВАТИ ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

                                                                          

 

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

 

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

 

30.05.2021. 

ФОРУМ ССРС 

Председник 

 


