Савез Спортских Риболоваца Србије
ПОЗИВ
ЗА РЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА
СЕНИОРИ „ФИДЕР“ 2021.године

регионално првенство БЕОГРАД
Домаћин - такмичарска писта :

ЕКО ТРОФЕЈ - Дубоки поток Барајево

Датум:

Субота 22 мај и Недеља 23. мај
регионално првенство СЕВЕР – Војвођанско првенство

Домаћин - такмичарска писта :

КАРП МАНИЈА – Ст:пазова – канал ДТД Бач.Петровац

Датум:

Субота 22 мај и Недеља 23. мај
регионално првенство ЦЕНТАР

Домаћин - такмичарска писта :

ДУНАВАЦ КОСТОЛАЦ - Дунавац Костолац

Датум:

Субота 22 мај и Недеља 23. мај
регионално првенство ЈУГ

Домаћин - такмичарска писта :

МОЋНИ МИКС – Језеро Гружа

Датум:

Субота 22 мај и Недеља 23. мај
регионално првенство ИСТОК

Домаћин - такмичарска писта :

БЕЛИ ТИМОК КЊАЖЕВАЦ _ Језеро Бован

Датум:

Субота 22 мај и Недеља 23. мај

ОБАВЕШТЕЊЕ:
2021 године нема пролаза са региналних такмичења на Државна такмичења, што ће бити пракса од
2022 године па на даље.
Међутим ово је изузетна шанса да се оформе региони ( ИСТОК, ЈУГ, ЦЕНТАР, БЕОГРАД, СЕВЕРВојводина), који ће клубовима да донесу добар део бодова са ових такмичења, а ово је шанса да се
установи који региони ће се организовати 2022 године.
За регионално такмичења потребно је најмање 8 такмичара да би се организовало то такмичење.
У случају да се пријави мањи број такмичара, тај регион се неће одржати а сви такмичари се
додељују суседном региону који се оформи.
Не наплаћују се никакве котизације, а право учешћа имају сви лиценцирани такмичари који долазе
са било ког такмичења (и они који се такмиче на изборном такмичењу).
Ово је прилика да се направи одличан тренинг, да се донесу одређени бодови свом клубу и да се
оформи регион. Од 2022 године, по успеху региона, такмичари се директно пласирају на ДРЖАВНО
ТАКМИЧЕЊЕ (36 са изборног и 24 са региона) које се уједно рачуна и као 1 и 2 коло ИЗБОРНОГ
ПРВЕНСТВА.
Такмичење траје 2 дана. Бодује се сва риба.
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СВЕ ПРИЈАВЕ до петка 14. маја 2021. године до 12 сати
на обрасцу у прилогу, кога попуњавате и шаљете на:

office@ribolovci.org.rs

У пријави обавезно доставити такмичарски број и број риболовачке дозволе

САТНИЦА 1 и 2 дана
07,00

- Прозивка (пријава) такмичара,

07,30

- Извлачење сектора, извлачење комбинација, излазак на стазу.

08,00

- I. сигнал

- Улазак у боксoве

08,30

- II. сигнал

- 5 минута до контроле хране и мамаца

08,35

- III. сигнал

- контрола хране и мамаца

09,20

- IV. сигнал - Тешко храњење

09,30

- V. сигнал

14,25

- VI. сигнал - Знак за последњих пет минута

14,30

- VII. сигнал - Завршетак,такмичења

- Почетак такмичења

ДРУГОГ ДАНА:
15.00 ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА – обавезно присуство свих такмичара

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

Сваки учесник такмичења мора да се придржава упутстава и препорука које у
том тренутку прописује кризни штаб Ковид 19 и Савез спортских риболоваца
Србије, а која ће се објављивати сваког понедељка.
(у прилогу упутства која важе за дане од 17.маја до 30.маја).
11.05.2021. године

ФОРУМ ССРС
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