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ПРОГРАМА

за Трето коло КРАПСКА ЛИГА - 2016
Согласно Правилата за организирање на натпревари во спортски риболов во
Република Македонија, усвоените Пропозиции и Календар за спортско-риболовни
натпревари во 2016 година, III коло од натпреварите во Крапска Лига во спортски
риболов, ќе се одржи од 30.06. до 03.07.2016 година, на акумулацијата Мавровица
во Свети Николе.
Организатор: Македонска Риболовна Федерација (МРФ)
Домаќин: Мрена - Свети Николе
Екипите (дуата) за учество во Крапска Лига се сотавени од 2 (двајца)
натпреварувачи (дуо), 1 (еден) резервен натпреварувач и 1 (еден) капитен на
екипата. Сите учесници мора да поседуваат спортска легитимација, како документ за
идентификација.
Натпреварот ќе трае непрекинато 72 часа и ќе се одржи според Правилата за
натпревари на Македонската Риболовна Федерација.
Патеката ќе биде поставена на акумулацијата Мавровица кое се наоѓа во близина на
Свети Николе.
Дозволен е улов на видовите крап и амур а се бодуваат само примероците над 1 кг.
тежина.
ПРОГРАМ - СААТНИЦА
ЧЕТВРТОК: - 30.06.2016 година
до 08,00 часот - Пристигнување на екипите и пријавување
од 08,00 до 09,00 – Извлекување за редослед и стартни места
од 09,00 до 10,00 часот - Подготовка за пристап на патека
10,00 часот - Пристап на патека ---------------------------------------------------- прв сигнал
12,00 часот - Почеток на натпреварот -------------------------------------------- втор сигнал
НЕДЕЛА: - 03.07.2016 година
11,45 часот - 15 мин. пред крај на натпреварот ------------------------------- трет сигнал
12,00 часот - Крај на натпреварот ------------------------------------------------- четврти сигнал
12,15 часот - Крај на натпреварот за дуа кои за време на четвртоит сигнал замараат и
вадат риба ---------------------------------------------------------------- петти сигнал

13,00 часот - Соопштување на резултатите.
СУДИСКИ КОЛЕГИУМ: (Ќе се одреди дополнително)
Делегат:
- Лазар Лазаровски
Главен судија: - Пеце Велевски
Судија:
- Васил Костов
Судија:
- Ласте
Судија:
За подетални информации сите заинтересирани можат да се јават во МРФ на тел.
02-3164-539 секој работен ден од 07.00-15.00 часот.

Натпреварувачка комисија
Претседател:
Кирил Нацевски с.р.

