ЗА 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, 4-то и 5-то коло од натпреварите во Првата спортскориболовна лига во дисциплината „Пливка" за сениори и 2-ро и 3-то коло за У20 и У25
ќе се одржи на 25.06 и 26.06.2016 година на акумулација Мавроско езеро на браната
Леуново.
Организатор: Македонска Риболовна Федерација
Право на учество во Првата лига, во натпреварувачката 2016 година, имаат сите РЗК и
поединци за категорија У20 и У25 кои учествувале во 3-то и 4-то коло за сениори и 1-во
коло за У20 и У25.
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 24.06.2016 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 за 2016 год.
Натпреварите, (во двете категории) ќе траат 4 часа не сметајќи го времето за
подготовка.
Програм - саатница:
САБОТА (25.06.2016)
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.

НЕДЕЛА (26.06.2016)
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
16.00 часот - Соопштување на резултатите од натпреварот и прогласување на најдобри
екипи и поединци во конкуренција сениори.
Судиски колегиум:
Делегат: Димче Мајковски
Главен судија: Пеце Велевски
Секретар: Мартин Павлов
Зонски судии (сениори):
Горан Тонев
Димитар Ѓорѓиев
Лазар Лазаровски
Зонски судии (У20 и У25):
Зоран Аневски
Љупчо Јованов
За поблиски информацији обратете се на тел. 072/225-770 на претседателот на
натпреварувачката комисија на МРФ Кирил Нацевски.

Натпреварувачка комисија на МРФ

