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До
РЗК членки на МРФ
Почитувани,
Дополнително Ви ги доставуваме извадоците од Пропозциите и Програмите за
натпреварите во Супер риболовната лига во дисциплина „Пливка“ за
натпреварувачката 2016 година:
Член 15
Натпреварите во "Супер Лига" во конкуренција сениори ќе се одржат само во
поединечна конкуренција. Циклусот на натпреварите ќе трае 5 (пет) кола, така да
секое коло претставува посебен натпревар и се одржува во еден ден.
Натпреварите во"Супер Лигата" нема да се одржат доколку за истата се пријават
помалку од 10 (десет) натпреварувачи.
Натпреварите ќе траат 4 (четири) часа не сметајќи го времето за подготовка.
Времето за подготовка се ограничува на најмногу 120 (сто и дваест) минути.
Член 16
Државниот првак во лига натпреварите за 2016 година, по свој избор, има можност
да настапува и во „Супер лигата“ но надвор од натпреварувачката патека и неговиот
резултат нема да се бодува. Истиот директно го обезбедува пласманот во репрезентацијата во дисциплина „Пливка“ за 2017 година.
Право на учество во „Супер лига“ обезбедуваат натпреварувачи пласирани до 21
(дваесет и првото) место во лига натпреварите со можност, доколку бројката од 20
(дваесет) пријавени натпреварувачи не се потполни до зададениот рок, можно е да
се пријават и натпреварувачи пласирани до 25 (дваесет и петото) место се до
исполнување на бројката 20 (дваесет), доколку учествувале во најмалку 4 (четири)
од вкупно 5 (пет) предвидени кола во Првата спортско риболовна лига во 2016
година, благовремено се пријават за учество во лигата и ја платат пропишаната
котизација за овој натпревар.
Член 17
На натпреварите во Супер лигата дозволено е користењена на следната опрема:
- Штек со должина од максимални 13 м, минимални 9 м (мерен од судиите) +/отстапка од 20 цм.
- Меч трска со минимална должина од 3.9 м.
Член 18
Дозволена количина на прихрана во лигата е 20 литри во влажна сотојба, плус до
2,5 литри мамки, од кои најмногу 1 литар ларва на комарец (максимум 250 мл. vers
de vase и 750 мл. ларва на комарец) и тоа за прихрана и мамки заедно.

Секој натпреварувач на натпревар задолжително да има мерици за проверка на
количина на мамки и кофи со официјална мерка од производителот за проверка на
количината на прихрана.
Член 19
Приборот за учество во супер лигата се ограничува на „штек“ и „меч“ техника, без
ограничување на видови на риби. За зачувување риба во жива состојба, секој
натпреварувач задолжително да има мрежа (чуварка) со минимална должина од 3,5
метри.
При ловење со ,,Меч” техника задолжителна е употреба на ,,ваглер” пливка која е
поврзана на една точка со основниот конец.
Член 20
Пресметувањето на резултатите ќе се врши согласно Правилата за натпревари во
спортски риболов во Р. Македонија.
За пресметување на конечните резултатите во "Супер Лигата" се земаат најдобрите
4 (четири ) резултати од 5 (пет) одржани кола со тоа што првопласираниот
натпреварувач, без оглед на бројот на натпреварувачи кои го започнале или
завршиле натпреварувањето добива 20 (дваесет бодови), второпласираниот 19
(деветнаест), третопласираниот 18 (осумнаесет) и т.н.
За одсуство од било кое коло во "Супер Лигата" натпреварувачот за тоа коло добива
0 (нула) бодови.
Член 21
Најдобро пласираниот поединец во "Супер Лигата" се стекнува со епитет Првак на
"Супер Лига" во дисциплина „Пливка“ - сениори за 2016 година.
Член 22
Од најдобро пласирани натпреварувачи во "Прва" и "Супер Лига" се избираат
најдобрите поединци во дисциплина „Пливка“ - сениори за 2016 година кои ќе ја
сочинуваат репрезентацијата на Р. Македонија на меѓународни натпревари во
организација на FIPS-ed во 2017 година (Светско/Европско првенство), согласно
Пропозициите за избор на репрезентацијата на Р. Македонија за дисциплина
„Пливка).
За првите 20 (дваесет) натпреварувач рокот за пријавување е најдоцна до
20.08.2016 година.
Доколку бројот на натпреварувачи не се исполни до бројката 20 (дваесет), можност
да се пријават имаат и натпреварувачи пласирани до. 25 (двесет и петто место)
согласно Член 16 став 2 од Пропозициите, најдоцна до 24.08.2016 година.
Накнадни пријави, поднесени по горенаведените рокови, нема да бидат уважени.
Календар на одржување на Супер Риболовна лига 2016 е со следен распоред:
1. Прво коло-акумулација Глобочица (теснец)-27.08.2016 година (сабота)
2. Второ коло-акумулација Глобочица (теснец)-28.08.2016 година (недела)
3. Трето коло-акумулација Мавровица (брана) – 02.10.2016 година (недела)
4. Четврто коло- акумулација езеро Младост – 08.10.2016 (сабота)
5. Петто коло- акумулација езеро Младост – 09.10.2016 година (недела)

Алтернативни патеки се: Преспанско езеро (Стење) и акумулација Тиквешко езеро.

Програма:
Пристугнување до 07:00 часот
- 07:00- 07:30 часот ждребање и извлекување на стартни места
- 08:00 часот – пристап на патека
- 08:10 часот – проверка на прихрана
- 09:20 часот – тешка прихрана
- 09:30 часот – старт на натпревар
- 13:25 часот – 5 минути до крај на натпревар
- 13:30 часот - крај на натпреварот
НАПОМЕНА: Програм-саатницата важи за сите пет кола во Супер Риболовна лига
2016 година.
Доколку има потреба од промена на патека, навремено ќе бидете известени.

10.08.2016 година
Македонска Риболовна Федерација
Претседател на комисија за
натпревари
Кирил Нацевски с.р.

