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САВЕЗ РЕГИЈА НАЦИОНАЛНЕ СЕКЦИЈЕ
ИПА СРБИЈА – РЕГИЈА БРАНИЧЕВО

О Р Г А Н И З У Ј Е:

ИПА дружење "ЗАОВА 2018"

Поштоване колеге,
Дана 29. 09. 2018. године (субота) са почетком од 10,00 часова у Заови, општина Мало
Црниће, одржаће се 10. Полицијско такмичење у кувању гулаша и 7. Полицијско
такмичење у спортском риболову - удицом на пловак.
Правила такмичења за котлић:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Екипу сачињавају 3 члана,
Кува се гулаш у котлићу неограничене масе,
Свака екипа је дужна да са собом понесе свој котлић,
Месо и зачине по жељи обезбеђују такмичарске екипе,
Такмичење прати и оцењује жири,
Организатор обезбеђује дрва само за екипе које то желе.

Правила такмичења за пецање на пловак:
Екипу сачињавају 2 члана,
Такмичење ће се одвијати у 2 сектора,
Капитен екипе извлачи сектор за такмичење а затим извлачи јединствени стартни број,
Такмичари могу имати више штапова али истовремено ловити само са једним штапом,
Такмичари обезбеђују неопходну опрему за такмичење,
Рибе које тамичари улове током пецања морају се држати у мрежи (чуваркама) која се
налази у води, све до мерења.
7. На знак судија уловљена риба се враћа у воду.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРОГРАМ
- окупљање
- котизација, припрема такмичара, извлачење стартних бројева
- такмичење у кувању гулаша
- храњење рибе на извученим позицијама
- такмичење у пецању
- мерење улова у пецању
- оцена жирија за гулаш
- проглашење победника
- ручак, славље, дружење ...

09,00 - 09,30 часова
09,30 - 10,00 часова
10,00 - 13,30 часова
09,30 - 10,00 часова
10,00 - 13,30 часова
13,30 - 14,00 часова
13,30 - 14,00 часова
14,00 - 14,30 часова
од 14,30 часова

Пријаве за такмичење у кувању гулаша врше се непосредно или на телефоне код
потпредседника, Светозаревић Татијане 064/892-64-36 или благајника, Јовановић Стевановић
Санеле 064/892-64-37, са уплатом котизације до 25. 09. 2018. године.
Пријаве за такмичење у пецању врше се код Пајкић Дамира непосредно или на телефон
061/154-34-57, са уплатом котизације до 25. 09. 2018. године.
Рок за пријаву такмичарских екипа је најкасније до 25. 09. 2018. године (уторак).
Котизација за учеснике у такмичењу износи 1.500 динара за гулаш, а 1.000 динара за
пецање.
ИПА дружењу могу присуствовати и ИПА чланови, ИПА пријатељи, и други радници
министарства са котизацијом у износу од 700 динара, уз пријаву и уплату најкасније до 26.
09. 2018. године.
ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ ЕКИПЕ У ОБЕ ТАКМИЧАРСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
ОБЕЗБЕЂЕНЕ СУ ПРИГОДНЕ НАГРАДЕ.
За све учеснике који долазе дан раније или остају на ноћењу после такмичења, биће обезбеђено
преноћиште са доручком по цени од 1.800 динара, у пансиону ,,ЛУГ“, у насељу Салаковац,
општина Мало Црниће.

Позивамо све заинтересоване чланове ИПА асоцијације, ИПА пријатеље и
раднике МУП-а Републике Србије да пријаве екипе и дају свој допринос
дружењу и такмичењу !
Организациони одбор
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