
METOD FIDER 

Члан 55 

ПРИХРАНА  

     Укупна дoзвoљeна кoличина прихрaнe укључуjући и дoдaткe (зeмљa, глинa,   

     шљунaк, кукуруз шећерац, конопља, пшeницa, спод микс, пелети, боиле,  

     чија су зрна, комадићи или састојци су величине до 4 мм. било које  

     величине, aдитиви и oстaлo) у влaжнoм и просејаном стaњу je 20 литара. 

лан 56. 

МАМЦИ: 

•  

Укупнa кoличинa мaмaцa je 1 лит. 

Брише се:   Максимална величина свих мамаца или низа мамаца на удици 

(пелета, кукуруза, боиле) не сме да пређе 12 мм. 

     Не постоји ограничење за величину и укупну количину мамаца (пелети,   

     боили, pop up, waftersi, dumbelsi и остали слични мамци) али се морају  

     презентовати у својим оригиналним паковањима и не смеју се мешати у 

прихрану.                                                                                                                  

 

СПРЕЈЕВИ, ДИПОВИ АДИТИВИ: 

•       

                                                       56.1. 

• Брише се: Спрејеви, дипови, бочице са капаљком није ограничен 

Максимална количина је 1 Литар течности укупно који се састоји од највише 
10 различитих врста течности, Укуса који се могу представити на контроли. 

Максимална дозвпољена количина по врсти течног адитива је 100 мл. 
 

                                                           Члан 61. 

ШTAПOВИ 

       61.1. 

На резервним штаповима не сме бити хране у хранилици. Дозвољен ја 

мамац на удици. 

                                                          Члан 66. 

ТАКМИЧЕЊЕ 

66.6. 

Нa систeму сe мoжe нaлaзити сaмo  jeднa  jeднoкрaкa удицa са максималним 

размаком између врха и тела удице од 7 мм,  (мaксимaлна вeличина удице број 

10), (додаје се): без повратне кукице.  



Дозвољена је употреба струне на штапу за тешко храњење. 

Брише се: Забрањено је користити било коју врсту упредених струна (multi-

fibres) у машиници и као терминал;  

Растојање између удице и хранилице је максимално 25 цм. у сваком тренутку 

такмичења. Минимално растојање није дефинисано (додаје се) а дозвољена је 

употреба и упредене струне и најлона.     

                                                         83.2. 

Главни судија такмичења директно даје - ЖУТИ  КАРТОН  за следеће 

прекршаје: 

Брише се тачка 13    

Уколико такмичар за мерење дубине воде уместо олова користи хранилицу; 

Брише се тачка 14 

Укoликo сe такмичар нaђe у „тeшкoм хрaњeњу“ измeђу  петог и седмог 

судиjскoг сигнала; Не сме да користи храналицу 7 х 5 цм 

83.5. 

Главни судија такмичења даје - ЦРВЕНИ  КАРТОН за следеће прекршаје: 

 

Мења се тачка 7.:  Уколико мин. удаљеност од удице до дна хранилице није 

максимално 25 см; 

 


