
Савез Спортских Риболоваца Србије 
                                                                                 

 

П О З И В 
СПОРТСКИ РИБОЛОВ  - дисциплина  

„FREE STYLE METHOD FEEDER (МЕТОД ФИДЕР)   

МЕТОД ФИДЕР СРПСКА ЛИГА,   

прва два кола 04. и 05. јуна 2022 године 

Домаћин : Енерготим Београд 

Такмичарска писта : Језеро ОКНО Фазанерија УБ  
 

Петак  03.јуни.2022. године -  Званични тренинг – није обавезан 

 Уколико буде заинтересованих екипа за тренинг обавезно је јавити се домаћину из 

Енерготим Београд-Данилу Ковачу на 064 1096358 због заказивања тренинга на језеру,  
 

Субота  04 јуни 2022. – прво коло 

до 07,15   - Пријава екипа 

07,30 - Извлачење стартних позиција. 

08,00   - I. сигнал   -  Улазак у боксoве 

08,25   - II. сигнал   -  5 минута до контроле хране и мамаца 

08,30   - III. сигнал  -  контрола хране и мамаца 

09,20   - IV. сигнал  -  Тешко Храњење 

09,30   - V. сигнал  -  Почетак такмичења 

14,25   - VI. сигнал  -  Знак за последњих пет минута      

14,30   - VII. сигнал   -  Крај првог кола  – мерење улова 

Недеља  08. мај 2022. – друго коло - Иста сатница такмичења као у суботу. 
 
 

 

ПРАВИЛА: 
ЕКИПУ ЧИНЕ 4 (четири)  ТАКМИЧАРА И 1(једна) РЕЗЕВА.  

ТАКМИЧЕЊА се одвијају се по правилнику такмичења и суђења у дисциплини „FREE STYLE 

METHOD FEEDER (МЕТОД ФИДЕР) из 2022.године.  

Власник језера је дозволио такмичење по Правилнику савеза за ову дисциплину.  

Једина забрана је зиг риг. Живи мамци су дозвољени  

Обавезна је 1(једна) такмичарска чуварка, за белу рибу по могућности 2 (две) и 10 шаранских 

сакова по такмичару. 

Бела риба ће се мерити на половини и на крају такмичења. 
 

Непознавање правила такмичења не ослобађа такмичара (судију, домаћина, тренера, вођу 
екипе), одговорности и свих санкција предвиђених у случају непридржавања и нарушавања 
правила такмичења. 

 

ПРИЈАВЉЕНЕ СУ ЕКИПЕ ИЗ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА: ЕКО ТРОФЕЈ Београд,  ЕНЕРГОТИМ 
Београд, НИШАВА Ниш, МОЋНИ МИКС  Крагујевац, КАРП МАНИА Стара Пазова, РИБОЛОВАЦ 
Нови Сад, 3К ПЛУС Крушевац, БАРИЦА Инђија. 

Пријава елипа са комплетним списком такмичара (за оне који то нису урадили) се врши 

е поштом у ССРС на office@ribolovci.org.rs  и то до понедељка 30.маја 2022.год.до 12,00.  

26.05.2022. ФОРУМ ССРС 


