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П Р О Г Р А М А

За Државното првенство во спортски риболов 2016 год.
Согласно Календарот за спортско-риболовните натпревари за 2016 год. Државното
првенство на Република Македонија во спортски риболов, во дисциплината „Пливка“
во конкуренција сениорки и „У-15“, ќе се одржи на 04.06 и 05.06.2016 година на
Тиквешко езеро.
Организатор: Македонска Риболовна Федерација
Право на учество на Државното првенство на Р.Македонија во дисциплината
„Пливка“ во конкуренција сениорки и „У-15“ имаат сите РЗК, членки на МРФ, со
најмногу до две екипи, доколку благовремено се пријават за натпреварот, ја уплатат
годишната чланарина за МРФ во висина од 3000 денари и пропишаната котизација.
Натпреварот во конкуренција „У-15“ нема да се одржи доколку се пријават помалку од
4 (четири) екипи. Доколку на натпреварот се пријават помалку од 4 (четири) екипи
натпреварот ќе се одржи само во поединечена конкуренција доколку се пријават
најмалку 8 (осум) натпреварувачи.
Натпреварот во конкуренција сениорки нема да се одржи доколку се пријават
помалку од 3 (три) екипи. Доколку на натпреварот се пријават помалку од 3 (три)
екипи натпреварот ќе се одржи само во поединечена конкуренција доколку се
пријават најмалку 6 (шест) натпреварувачки.
Сите учесници мора да бидат регистрирани спортски риболовци за 2016 година, да
поседуваат лекарско уверение издадено од Спортска медицина, лично осигурување и
спортска легитимација, како документ за идентификација.
Дозволен е прибор по слободен избор, без ограничување на вид и големина на риба.
Екипите за Државното првенство, во дисциплината „Пливка“, во сите категории се
составени од 3 (три) натпреварувачи, 1 резервен натпреварувач и 1 капитен на
екипа.
Патеката ќе биде во Брушански залив на Тиквешко езеро.

Натпреварот ќе се организира како еден натпревар во два натпреварувачки дена.
Натпреварите во двете конкуренции ќе траат 3 (три) часа, не сметајќи го времето за
подготовка.
Натпреварите ќе се одржат согласно Правилата за натпревари, Правилникот за
организирање на натпревари во спортски риболов и Пропозициите за 2016 година.
Право на настап во конкуренција на „У-15“(под 15 години) имаат натпреварувачи кои
до 31.12. во тековната година не полнат 15 години (родени 2002 гoд. и помлади).
Чланарината за спортска легитимација за 2016 год. изнесува: за сениорки и кадетки
без надомест а за „У15“ 50,00 ден.
За учество на Државното првенство котизацијата изнесува 1.000 денари по екипа во
конкуренција на „У-15“. За конкуренција сениорки не се наплаќа котизација. Уплатата
на котизацијата се врши на посебна жиро сметка која е наменета искучиво за
натпревари. Доколу поради недоволен број на пријавени екипи првенството не се
одржи, уплатените средства ќе бидат вратени на здруженијата кои ги уплатиле.
Уплатата на котизацијата, регистрирањето на натпреварувачите и водачите,
уплатата за спортската легитимација и пријавувањето за учество на Државното
првенство се врши писмено, најдоцна до четврток 31.05.2016 година. Пријавата може
да е изврши преку пошта на адреса: Македонска риболовна федерација, Бул. Кочо
Рацин бр. 75, 1000 Скопје, преку факс на телефон бр. 02-3164-539 и преку
електронска пошта на адредсата: contact@mrf1952.mk .
Жиро сметка за уплата на котизацијата и спортска легитимација:
МРФ – Спорт - Скопје
300-0000032550-65, Комерцијална банка
Награди:
За трите првопласирани екипи се доделува пехар со диплома и соодветни медали за
натпреварувачите и нивните капитени, а за првите три натпреварувачи во
поединечна конкуренција соодветен медал со диплома.
Судиски колегиум :
Делегат: Миодраг Пешиќ
Главен судија: Владимир Иванов
Секретар: Димитар Ѓорѓиев
Зонски Судии:
1. Горан Тонев
2. Горан Димитриевски

ПРОГРАМ

- СААТНИЦА

САБОТА 04.06.2016 год.
07.15
07.30
08.00
08.50
09.00
11.55
12.00

часот Пристигање и пријавување на натпреварувачите
часот Отварање на првенството и извлекување на стартни броеви
часот Пристап на стартни места--------------------------------- ------ I сигнал
часот Прихранување ------------------------------------------------------- II сигнал
часот Почеток на натпреварот------------------------------------------ III сигнал
часот Пет минти пред крај на натпревар -------------------------- IV сигнал
часот Крај на натпреварот ----------------------------------------------- V сигнал

НЕДЕЛА 05.06.2016 год.
07.15
07.30
08.00
08.50
09.00
11.55
12.00

часот Пристигање и пријавување на натпреварувачите
часот Отварање на првенството и извлекување на стартни броеви
часот Пристап на стартни места--------------------------------- ------ I сигнал
часот Прихранување ------------------------------------------------------- II сигнал
часот Почеток на натпреварот------------------------------------------ III сигнал
часот Пет минти пред крај на натпревар -------------------------- IV сигнал
часот Крај на натпреварот ----------------------------------------------- V сигнал

14.00
часот (недела): Свечено прогласување на победниците и затварање на
државното првенство.
Трошоците за превоз и сместување се на товар на РЗК.

Натпреварувачка комисија на МРФ

