ЗА 1-во КОЛО ОД ПРВА СПОРТСКА РИБОЛОВНА ЛИГА „ПЛИВКА“
2016 година
Согласно Правилникот за организирање на натпревари во спортски риболов во
Република Македонија, усвоените Пропозиции и Календарот за спортско-риболовни
натпревари во 2016 година, I коло од натпреварите во Првата спортско-риболовна
лига во дисциплината „Пливка" ќе се одржи на ден 15.05.2016 година на акумулација
Мавровица во близината на Свети Николе.
Организатор: Македонска Риболовна Федерација
Домаќин на натпреварот: ЗСРД „Мрена“ Свети Николе
Право на учество во Првата лига, во натпреварувачката 2016 година, имаат сите РЗК со
не повеќе од 2 (две) екипи доколку благовремено се пријават, ја уплатат годишната
членарината на МРФ за 2016 година во висина од 3000 денари и ја платат пропишаната
котизација за овој натпревар.
На патеката се активни следните видови риба: црвеноперка, белвица (плашица), црна
мрена, кркушка, клен и други видови ситна риба. Дозволен е улов на сите видови на
риба без ограничување на големината.
Дозволена е употреба на прибор по слободен избор без ограничување на најмала
дозволена должина на риболовна трска.
Дозволен е тренинг на патеката на ден 14.05.2015 год. до 18,00 часот.
Екипите се составени од по 3 (три) натпреварувачи, 1 (еден) резервен натпреварувач и 1
(еден) капитен на екипата. Членовите на екипите, за утврдување на идентитетот,
задолжително да поседуваат спортска легитимација и за 2016 год.
Програм - саатница:
до 07,00 часот - Пристигање и пријавување на екипите
од 07,00 до 07,30 часот - Извлекување на редослед и стартни места
од 07,30 до 08,00 - Подготовка за пристап на патека
08,00 часот - Пристап на стартни места ---------------------------------- I сигнал
08,05 часот - Најава за проверка на храната и мамки----------------- II сигнал
08,10 часот – Проверка на храната, мамките и приборот------------ III сигнал
09,20 часот – Почеток на тешка прихрана -------------------------------- IV сигнал
09,30 часот - Почеток на натпреварот ------------------------------------ V сигнал
13,25 часот - Пет минути до крај ------------------------------------------- VI сигнал
13,30 часот - Крај на натпреварот ----------------------------------------- VII сигнал
15.00 часот - Соопштување на резултатите од натпреварот.

Судиски колегиум:
Делегат: Миодраг Пешиќ
Главен судија: Пеце Велевски
Секретар: Јане Томов
Зонски судии (сениори):
Владимир Иванов
Ристе Мицевски
Зонски судии (У20 и У25):
Зоран Трајковски
Ласте Симоновски
За поблиски информацији обратете се на тел. 072/225-770 на претседателот на
натпреварувачката комисија на МРФ Кирил Нацевски.

Натпреварувачка комисија на МРФ

