Rijeka, 11. listopad 2008. godine

PRAVILNIK O NATJECANJIMA U UDIČARENJU

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama i čl. članka 28. st. 1. toč. 2. Statuta Hrvatskog saveza za
športski ribolov na moru Rijeka, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru na
sjednici održanoj 13. veljače 2005. godine, donio je
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o natjecanjima u udičarenju

I. Opće odredbe

Članak 1.
Pravilnikom o natjecanjima u udičarenju na moru (dalje: Pravilnik) Hrvatski savez za
športski ribolov na moru (dalje: Savez) ureñuje temeljna načela meñusobnih odnosa i ponašanja
sudionika u natjecanjima u športskom ribolovu; sustav natjecanja te prava i obveze sudionika na
natjecanjima u športskom ribolovu.
Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sva službena i prigodna natjecanja koja organiziraju
udruge-klubovi, županijski savezi i Savez.

Članak 2.
Športski ribolov na moru je grana športa kojeg promiče Hrvatski olimpijski odbor.
Svi sudionici na natjecanjima u športskom ribolovu dužni su se ponašati u skladu s
pravilima koje propisuje ovaj Pravilnik, Zakon o morskom ribarstvu i akti doneseni temeljem tog
zakona, Zakon o športu, opći i pojedinačni akti Saveza, te dostojno predstavljati hrvatski šport u
zemlji i inozemstvu.
Prema sudionicima na natjecanjima u športskom ribolovu koji ne poštuju pravila utvrñena
navedenim propisima mogu se primijenit stegovne mjere predviñene pravilnikom o stegovnoj
odgovornosti Saveza, a prema onima koji ne poštuju odredbe ovog Pravilnika i koji se na
natjecanjima nešportski ponašaju mogu se primijeniti stegovne mjere propisane ovim Pravilnikom.

Članak 3.
Sudjelovanje na natjecanjima u športskom ribolovu zasniva se na amaterskoj osnovi. Športaš
koji na odreñenom natjecanju postigne rezultat temeljem kojeg je stekao pravo natjecanja na
slijedećem stupnju natjecanja, dužan je pristupiti na to natjecanje i time opravdati utrošena sredstva
i povjerenje koje mu je kao športskom ribolovcu ukazala udruga-klub, županijski savez ili Savez.
Za ostvarene rezultate športski ribolovac može biti nagrañen uobičajenim priznanjima koja
se za športske uspjehe dodjeljuju u športu (pehar, medalja, plaketa, diploma i sl.), a nagrada se
može dodijeliti i u vidu ribolovne ili druge športske opreme.

Rijeka, 11. listopad. 2008.

2

PRAVILNIK O NATJECANJIMA U UDIČARENJU

Članak 4.
Organizatori natjecanja u športskom ribolovu dužni su o provedenim natjecanjima voditi
urednu evidenciju, a u slučajevima predviñenim ovim Pravilnikom o natjecanjima dostavljati
izvješća savezima u koje su učlanjeni radi jedinstvene evidencije o natjecanjima na nivou Saveza.

Članak 5.
Nastup na klupskom natjecanju donosi natjecatelju status športaša u dotičnoj kalendarskoj
godini.
Sudjelovanje pojedinaca u radu organa upravljanja i drugih tijela udruge-kluba, županijskog
saveza ili Saveza te u organizaciji natjecanja donosi tom pojedincu status športskog djelatnika.

Članak 6.
Pojedini izrazi u ovom Pravilniku znače:
1) "bodovanje" je postupak, koji po završetku vaganja provodi sudac natjecanja a temeljem
kojeg se utvrñuje poredak pojedinaca i ekipa na natjecanjima, a po završetku natjecateljske sezone
utvrñuje se poredak najuspješnijih pojedinaca u svakoj kategoriji natjecanja, udruga-klubova i
županijskih saveza;
2) "članska iskaznica" je dokument kojeg izdaje udruga-klub i Savez a kojeg mora
posjedovati svaki natjecatelj na natjecanjima u športskom ribolovu,
3) "domaćin natjecanja" je udruga-klub ili više njih koje je organizator natjecanja zadužio
i povjerio im provoñenje natjecanja,
4) "dozvola za športski ribolov na moru" je dokument čiji sadržaj i cijenu za svaku
kalendarsku godinu propisuje Ministarstvo u čiji djelokrug spada morsko ribarstvo, a koju mora
posjedovati svaki natjecatelj na natjecanjima u športskom ribolovu,
5) "izbornik ekipa" je osoba imenovana od strane udruge-kluba, županijskog saveza ili
Saveza koja predvodi natjecatelje na pojedinom natjecanju, odgovorna je za njihovu fizičku i
psihofizičku pripremljenost, nastup i ponašanje tijekom natjecanja, nazočan je verifikaciji i
ždrijebanju natjeactelja, vrši uplatu startnine, a ako na natjecanje nije upućen voditelj ekipa
preuzima njegovu ulogu,
6) “izjava o osobnoj sposobnosti za nastup” je obrazac koji natjecatelj potpisuje prije
početka natjecanja, a kojim potvrñuje da je psiho-fizički sposoban za sudjelovanje na natjecanju.
7) "jedinstveni godišnji kalendar natjecanja" je dokument kojeg donosi udruga-klub,
županijski savez i Savez u kojem se odreñuju rokovi i domaćini natjecanja u svakoj pojedinoj
kategoriji s time što su udruge-klubovi i županijski savezi dužni svoje kalendare natjecanja
prilagoditi kalendaru natjecanja Saveza;
8) "lista natjecateljskih nastupa" je dokument, koji sadrži podatke o broju nastupa svih
natjecatelja iz pojedinih udruga-klubova na zvaničnim natjecanjima u dotičnoj kalendarskoj godini i
njihovo bodovno vrednovanje na svakom rangu natjecanja;
9) "lista za obračun bodova" je radni dokument u kojeg sudac ili osoba, koju on ovlasti
upisuje rezultate bodovanja ulova (broj ulovljenih primjeraka riba, najteži ulovljeni primjerak ribe,
važeći ulov, nevažeći ulov, ostvareni ulov, poredak u brodici-sektoru, ukupni pojedinačni poredak,
ekipni poredak ili poredak reprezentacije)
10) "lista plasmana" je obrazac, u koji se upisuju zvanični podaci o poretku i rezultatima
bodovanja pojedinaca, ekipa i reprezentacija koji su sudjelovale na natjecanju;
11) "lista reprezentativaca" je popis natjecatelja koji su temeljem ostvarenih bodova na
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europskim i svjetskim prvenstvima i kupovima u dotičnoj kalendarskoj godini ostvarili odreñeni
plasman;
12) "natjecatelj" je osoba koja sudjeluje na natjecanju udruge-kluba ili na drugim
natjecanjima na koje se plasirala, koja je učlanjena u udrugu-klub i Savez i koja redovito ispunjava
obveze i pridržava se pravila propisanih općim aktima udruge-kluba i Saveza;
13) "natjecateljski broj" je broj koji dobija svaki natjecatelj na natjecanju nakon izvršene
verifikacije na način propisan ovim Pravilnikom,
14) "najuspješniji reprezentativac" je član državne reprezentacije u odreñenoj kategoriji
koji na meñunarodnim natjecanjima ostvari najbolje bodovne rezultate u dotičnoj godini;
15) "nulti natjecatelj" je osoba, koja u ribolovu s obale lovi s prostora koji se neposredno
naslanja na ribolovno mjesto krajnjeg natjecatelja u sektoru a zadaća mu je da onemogući krajnjeg
natjecatelja da lovi u moru izvan svog mjesta u sektoru; ulov nultog natjecatelja se ne važe niti se
utvrñuje njegov plasman.
16) "opunomoćenik" je osoba koju za svako natjecanje imenuje organizator natjecanja i
koja u njegovo ime otvara i zatvara natjecanje; provjerava da li je domaćin osigurao sve uvjete da se
natjecanje provede; prati rad i kontrolira odluke suca koje može promijeniti ukoliko nisu u skladu s
odredbama ovog Pravilnika, sudjeluje u rješavanju žalbi natjecatelja ili voditelja predstavnika
udruga-klubova a obavlja i druge poslove predviñene ovim Pravilnikom,
17) "organizator natjecanja" je udruga-klub, županijski savez ili Savez koji je odgovoran
za planom predviñeno natjecanje iz njegove nadležnosti i koji je dužan za to natjecanje osigurati
materijalna sredstva,
18) "ovjera-verifikacija" je postupak, koji provodi rukovodstvo natjecanja prije početka
natjecanja a u kojem se utvrñuje da li je pojedini natjecatelj prijavljen za natjecanje, ima li na
temelju prethodno postignutih rezultata pravo nastupa na tom natjecanju, te da li posjeduje
dokumente predviñene propozicijama tog natjecanja,
19) "počasni i organizacijski odbor" čine osobe koje se brinu za provoñenje natjecanja
najvišeg stupnja (državna, europska, svjetska) koja zahtjevaju visok reprezentativni, materijalni i
organizacijski nivo, a članovi odbora biraju se iz reda uglednih osoba iz političkih, kulturnih,
športskih i drugih krugova,
20) "pokrovitelj natjecanja" je fizička ili pravna osoba koja svojim posebnim financijskim
ili drugim angažmanom doprinosi da natjecanje ima povoljniji tretman u javnosti i sredstvima
javnog priopćavanja,
21) "polazna pozicija" je mjesto na moru na kojem se sve brodice okupljaju i s kojeg,
nakon znaka glavnog suca za početak natjecanja, zauzimaju ribolovno mjesto na moru.
22) "pomoćni sudac" je osoba koja u brodici (to je u pravilu voditelj brodice) ili u sektoru,
kada se lovi s obale, kontrolira ponašanje natjecatelja i vodi računa da se natjecatelji ponašaju u
skladu s pravilima utvrñenim ovim Pravilnikom; vodi natjecatelje i smješta ih u brodicu ili u sektor;
o eventualnim nepravilnostima izvještava suca; preuzima ulov od natjecatelja i predaje ga na
vaganje a obavlja i druge poslove utvrñene ovim Pravilnikom.
23) "popis natjecatelja i ekipa za nastup" je radni dokument u koji se prilikom
verifikacije upisuju natjecatelji i ekipa kojima se odreñuje i natjecateljski broj i naziv ekipa,
24) "popis ukupnog broja ulovljenih riba" je dokument u koji natjecatelj, nakon brojenja
i kontrole dužine riba, upisuje ukupni broj ulovljenih riba, a supotpisuju ga natjecatelj i pomoćni
sudac koji popis zajedno s ulovom predaje na vaganje glavnom sucu;
25) "popis ždrijebanih brodica-sektora" je radni dokument u koji se upisuju podaci o
natjecateljima koji će u pojedinom nastupu loviti u odreñenoj brodici-sektoru;
26) "poredak-plasman" je redoslijed pojedinih natjecatelja i ekipa na odreñenom
natjecanju dobiven bodovanjem;
27) "prijava za nastup" je obrazac na kojem udruga-klub, županijski savez ili savez
prijavljuje sudjelovanje svojih natjecatelja ili ekipa na natjecanju,
28) "propozicije natjecanja" su pisana pravila, upute i pojašnjenja organizatora natjecanja
koje organizator temelji na odredbama ovog Pravilnika i koje, najkasnije 15 dana prije natjecanja,
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dostavlja natjecateljima ili udrugama, koje imaju pravo nastupa na tom natjecanju,
29) “rezervni natjecatelj” je osoba koja je navedena u Propozicijama natjecanja. U slučaju
izostanka nekog natjecatelja, on se uključuje u natjecanje i tretira se kao svaki drugi natjecatelj.
30) "ribolovno mjesto na brodici" je mjesto na kojem lovi pojedini natjecatelj, a koje se
dobije ždrijebanjem,
31) "ribolovno mjesto na moru" je mjesto gdje se sidri brodica u ribolovnoj zoni a kod
odreñivanja ribolovnog mjesta na moru, mora se voditi računa da se ne ometa ribolov natjecateljima
iz susjednih brodica;
32) "ribolovno mjesto na obali" je mjesto na kojem unutar ribolovnog sektora lovi
pojedini natjecatelj, koje se dobije ždrijebanjem i koje se vidno označava brojem;
33) "ribolovno područje" je širi morski akvatorij za lov iz brodice ili širi pojas kopna uz
more za lov s obale, koji u propozicijama sporazumno odreñuju domaćin i organizator natjecanja
vodeći računa o tome da se osigura osnovna i pričuvna zona za ribolov, te izaberu područja gdje su
veće šanse za bolji ulov;
34) "ribolovni sektor" je dio obale unutar ribolovne zone u kojem lovi više od četiri
natjecatelja;
35) "ribolovna zona" je prostor za ribolov (osnovna i pričuvna) iz brodice ili s obale koje
unutar ribolovnog područja, ovisno o vremenskim i drugim uvjetima, prilikom verifikacije ili prije
samog početka ribolova odreñuje vodstvo natjecanja,
36) "rukovodstvo natjecanja" čine osobe koje su neposredno odgovorne za provoñenje
natjecanja a to su: opunomoćenik i sudac kojeg odreñuje organizator i voditelj natjecanja kojeg
odreñuje domaćin natjecanja,
37) "službeni liječnik" je doktor medicine koji u slučaju potrebe pruža liječničku pomoć
natjecateljima i ostalim osobama uključenim u natjecanje;
38) "startnina-kotizacija" su novčana sredstva čiju visinu za sva natjecanja u pojedinoj
kategoriji odreñuje Savez, a koja udruga-klub, županijski savez ili Savez uplaćuje domaćinu
natjecanja za natjecatelja ili ekipa koji sudjeluje na natjecanju, a koristi se za pokriće troškova
natjecatelja ili ekipa;
39) "sudac" je osoba s položenim sudačkim ispitom koja je imenovana za pojedino
natjecanje i koja je odgovorna da se natjecanje od početka do kraja provede u skladu s ovim
Pravilnikom; prati tijek natjecanja i ponašanje natjecatelja, prema potrebi daje im upute i
objašnjenja i upozorava ih na nepoštivanje pravila; odreñuje pomoćne suce s liste koju predloži
domaćin i koordinira rad pomoćnih sudaca; u slučaju kršenja odredbi ovog Pravilnika donosi
odluku o diskvalifikaciji natjecatelja u slučajevima utvrñenim ovom Pravilnikom; neposredno
rukovodi vaganjem ulova i proglašava službene rezultate natjecanja a obavlja i druge poslove
utvrñene ovim Pravilnikom;
40) "sudačka komisija" je posebno radno stručno tijelo Saveza koje čine suci izabrani u
skladu sa statutom Saveza i čija je nadležnost utvrñena statutom,
41) "športaš godine" u športskom ribolovu na moru je natjecatelj, koji prema kriterijima
utvrñenim ovim Pravilnikom ostvari najveće bodovne rezultate u dotičnoj godini;
42) “tajnik natjecanja” je osoba koju odreñuje organizator natjecanja a koja obavlja
administrativne poslove vezane za to natjecanje
43) "tehničko i pomoćno osoblje" čine pomoćni suci, voditelji brodica (barkajoli), voditelj
protokola, liječnik, te druge osobe koje su na bilo koji način uključene u provedbu natjecanja,
44) “trener reprezentacije” je osoba koju odreñuje izbornik reprezentacije i koja
pripremna ekipu za odreñeno natjecanje.
45) "udruga-klub" je udruga osnovana i registrirana u skladu s odredbama Zakona o
udrugama i učlanjena u Savez putem županijskog saveza,
46) "voditelj brodice" je osoba, koja ima položen ispit za voditelja čamca i koja upravlja
brodicom s koje love natjecatelji ili koju koristi rukovodstvo natjecanja i druge osobe uključene u
organizaciju natjecanja;
47) "voditelj ekipe" je osoba koja je ispred udruge-kluba, županijskog saveza ili Saveza
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zadužena za organizaciju putovanja do mjesta održavanja natjecanja, za smještaj i prihvat
natjecatelja te rješavanje drugih tehničkih i organizacijskih problema svoje udruge-kluba u mjestu
natjecanja;
48) "voditelj natjecanja" je osoba koju imenuje domaćin natjecanja i koja koordinira
tehničkim pripremama natjecanja; neposredno rješava sve tehničke probleme u tijeku natjecanja;
49) "ždrijeb" je postupak, koji provodi rukovodstvo natjecanja prije početka natjecanja u
kojem se odreñuje: broj ili slovčana oznaka brodice, koji natjecatelji će loviti u pojedinoj brodici ili
u pojedinom sektoru u lovu s obale, tko su pomoćni suci u brodici ili u sektoru,
50) "županijski savez" je savez u koji se učlanjuju udruge-klubovi iz točke 1) koje djeluju
na području jedne županije,

II. Sustav i stupnjevi natjecanja

Članak 7.
Natjecanja u športskom ribolovu na moru mogu biti:
- službena (zvanična) i to: natjecanja udruge-kluba, meñuopćinska natjecanja, županijska
natjecanja, meñužupanijska natjecanja, natjecanja državnog ranga (prvenstva i kupovi),
meñudržavna natjecanja (svjetska i europska), razigravanja za izbor županijskih i državnih
reprezentacija,
- prigodna (nezvanična) natjecanja (prvenstva, natjecanja za trofej, kupovi) koja mogu biti
rekreacijskog, promidžbenog, turističkog, humanog ili drugog karaktera, a moraju održavati izvan
rokova predviñenih za održavanje službenih natjecanja i ne smiju se održavati na štetu službenih
natjecanja.
Članak 8.
Stupanj-rang službenih natjecanja je slijedeći:
I. stupanj
II. stupanj
III. stupanj
IV. stupanj
V. stupanj
VI. stupanj
VII. stupanj

- natjecanja udruge-kluba (osnovni),
- meñuopćinska,
- županijska,
- meñužupanijska,
- državna,
- europska
- svjetska.
Članak 9.

Na svim službenim natjecanjima ribolov se obavlja na slijedeći način:
- seniori love ribu iz brodice na mjestu i u pokretu, štapom s koturom i iz ruke,
- seniori love s neureñene ili ureñene obale štapom s koturom,
- seniorke love s neureñene ili ureñene obale štapom s koturom,
- U21 (mlañi seniori) love iz brodice na mjestu i s obale štapom s koturom,
- U16 love s neureñene ili ureñene obale sa štapom s koturom,
- invalidi love isključivo s ureñene obale štapom s koturom.
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Članak 10.
Cjelokupni ciklus službenih natjecanja od I. do VII. stupnja odvija se u jednoj kalendarskoj
godini temeljem jedinstvenog godišnjeg kalendara natjecanja.
Radi unapreñenja športskog ribolova i stvaranja vrhunskih športaša pravo sudjelovanja na
služenim natjecanjim od I. stupnja pa na više, pored natjecatelja koji su pravo na nastup izborili u
tekućoj kalendarskoj godini, imaju i natjecatelji koji su bili najuspješniji u jednoj ili više prethodnih
godina ( prošlogodišnji rezultati ili rezultati ostvareni u posljednje tri godine na meñužupanijskim,
državnim i svjetskim natjecanjima) izuzev kod odreñivanja sastava državne reprezentacije.

Članak 11.
Službena natjecanja na svim stupnjevima održavaju se u svim kategorijama i mogu biti
pojedinačna i ekipna.
Najuspješnije plasirani natjecatelj je pojedinačni prvak, a najuspješnije plasirana ekipa je
ekipni prvak.

III. Natjecateljske kategorije, uvjet za održavanje natjecanja i pravo nastupa na
natjecanju

Članak 12.
Ovisno o spolu, starosnoj dobi i fizičkim mogućnostima natjecatelja športskom ribolovu na moru
natjecatelji se razvrstavaju u slijedeće natjecateljske kategorije :
a) uzrast U 16 godina – U 16 – „juniori„ natjecatelji koji u tekućoj godini navršavaju 16 godina i
mlañi, a prilikom ustroja reprezentacije primjenjuju se odredbe pravilnika FIPS-M koje se odnose
na najnižu dobnu granicu
b) uzrast U 21 godinu – U 21 -„mlañi seniori„ – natjecatelji od godine u koji navršavaju 17 godina
zaključno sa godinom u kojoj navršavaju 21 godinu.
c) seniori – natjecatelji koji su navršili 18 godina života
d) seniorke – natjecateljice koje su navršile 18 godina života
e) invalidi – natjecatelji sa tjelesnim oštećenjem bez obzira na životnu dob
U jednoj kalendarskoj godini natjecatelji mogu nastupati samo u jednoj od dobnih skupina.
U kategoriji seniora mogu se natjecati: U21 sa napunjenih 18 godina života, seniori, seniorke,
seniori i seniorke sa tjelesnim oštećenjem; u kategoriji seniorki: seniorke; u kategoriji U16 samo
juniori zaključno sa godinom u kojoj navršavaju 16 godina života; i U 21 natjecatelji od godine u
kojij navršavaju 17 godina zaključno sa godinom u kojoj navršavaju 21 godinu života.
Na prigodnim natjecanjima moguće su sve kombinacije.
Od županijskog prvenstva nadalje natjecatelji iz kategorije U21 se moraju opredijeliti ili za
nastup meñu seniorima ili za nastup u U21 u obje discipline.
Seniorke se mogu natjecati i u ribolovu iz usidrene brodice u kategoriji seniora.
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Članak 13.
Natjecatelj koji je prijavljen za nastup na odreñenom natjecanju dužan je nastupiti, osim ako
je spriječen zbog: osobne bolesti, bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji, vojne obveze ili više sile
(elementarna ili druga nepogoda).
Natjecatelj koji je pravo nastupa na odreñenom stupnju natjecanja osigurao plasmanom u
prethodnoj godini gubi to pravo ako nije sudjelovao na klupskom natjecanju, te ukoliko nije
nastupio na ostalim prvenstvima na koje se plasirao u toj kalendarskoj godini, a nenastupanje nije
opravdao razlozima iz st. 1. ovog članka.
Natjecatelj koji zbog neopravdanih razloga ne nastupi na službenom natjecanju gubi pravo
daljnjeg sudjelovanja na službenim natjecanjima u toj kalendarskoj godini.
Natjecatelj koji na službenom natjecanju koje traje dva dana, pristupi prvog dana, a
zbog neopravdanih razloga ne nastupi na natjecanje drugog dana ili o nenastupanju
pravovremeno ne izvijesti rukovodstvo natjecanja, gubi pravo daljnjeg sudjelovanja na
službenim natjecanjima u svim disciplinama i kategorijama istog i višeg stupnja u toj i
slijedećoj kalendarskoj godini, uključujući i nastup za državnu reprezentaciju u bilo kojoj
disciplini i kategoriji .
Rukovodsto natjecanja će bez odlagnja, a najkasnije u roku od 48 sati od završetka
natjecanja izraditi pismenu odluku o izrečenoj sankciji na koju natjecatelj ili njegova udruga
ima pravo žalbe u roku od 8 dana od primitka odluke. O žalbi odlučuje Izvršni odbor Saveza
na prvoj sjednici, a prije dana predviñenog za zaključenje liste natjecatelja za natjecanje na
kojem bi ovaj natjecatelj imao pravo nastupiti.
Smatra se da natjecatelj zbog neopravdanih razloga nije pristupio na natjecanje
drugog dana, odnosno da o nenastupanju pravodobno nije izvijestio rukovodstvo natjecanja
ako o razlozima svog nenastupanja nije izvijestio rukovodstvo natjecanja najkasnije do
nadnevka i sata koji su propozicijama natjecanja odreñeni za ždrijeb sektora (brodica) za
drugi dan lova. Ukoliko su okolnosti zbog kojih natjecatelj nije u mogućnosti nastuopiti
nastale nakon vremena predviñenog za ždrijeb , natjecatelj je o tome odmah dužan izvijestiti
rukovodstvo .
Tajništvo Saveza vodi posebnu evidenciju natjecatelja koji iz razloga navedenih u
stavku 4. i u stavku 5. ovog članka izgube pravo nastupa na natjecanjima u organizaciji
Saveza, i istu dostavlja na uvid radnim tijelima prilikom utvrñivanja prava na nastup
natjecatelja na tim službenim natjecanjima u tekućoj kalendarskoj godini.
U slučaju nemogućnosti nastupa na klupskom prvenstvu udruge čiji je natjecatelj član,
natjecatelj može nastupiti na prvenstvu neke druge udruge iz istog županijskog saveza.
Udruga-klub dužna je organizatoru natjecanja prijaviti svoje natjecatelje koji su izborili
pravo nastupa na na višem stupnju natjecanja, a u slučaju njihovog nenastupanja dostaviti
obrazloženje o razlozima nenastupanja uz predočenje pismenog opravdanja ovlaštene osobe ili
liječnika, u roku od osam dana od održavanja konkretnog natjecanja.
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Članak 14.
Ukoliko natjecatelj izbori pravo nastupa na natjecanju višeg stupnja temeljem više osnova,
ukoliko nije drugačije propisano, nastupit će na temelju kalendarski starijeg osnova, a kod
svrstavanja u jakosnu skupinu u obzir se uzima plasman na temelju kojeg natjecatelj ostvaruje pravo
na jaču jakosnu skupinu.
Umjesto natjecatelja koji je izostao s odreñene liste iz bilo kojeg razloga, pravo nastupa ima
slijedeći natjecatelj s liste iz koje je pojedini natjecatelj izostao.

Članak 15.
Prije početka natjecanja natjecatelj je dužan potpisati izjavu o osobnoj sposobnosti–
odgovornosti za nastup u kojoj potvrñuje da nastupa na vlastitu odgovornost i da osobno snosi
odovornost za svu eventualnu štetu do koje bi moglo doći tijekom natjecanja.
Odgovornost za nastup natjecatelja, koji do dana održavanja natjecanja nije navršio 18
godina, pruzima jedan od roditelja svojim potpisima na listu na kojem se vrši prijava natjecatelja za
nastup na tom natjecanju.
Natjecatelj na službenim natjecanjima u jednoj kalendarskoj godini može nastupiti za jednu
udrugu-klub ( matična udruga-klub ) i to za onu koja mu je za tu godinu izdala člansku iskaznicu
Saveza, a na prigodnim natjecanjima može nastupiti i za drugu udrugu-klub uz suglasnost matične
udruge-kluba.

Članak 16.
Ukoliko natjecatelj ima namjeru prijeći iz jedne udruge u drugu može to učiniti u periodu od
01. do 31. siječnja svake godine i to na način da u tom razdoblju pismeno izvjesti svoju dotadašnju
udrugu i tajništvo HSŠRM-a o namjeravanom prelasku.

Članak 17.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje službenog natjecanja ako:
- u kategoriji seniora kod pojedinačnog natjecanja sudjeluje najmanje 6 (šest) natjecatelja,
- u kategoriji seniorki i juniora kod pojedinačnog natjecanja sudjeluje najmanje 6 (šest)
natjecatelja,
- na ekipnom natjecanju sudjeluje više od dvije ekipe.
Ako na pojedinom stupnju natjecanja nema uvjeta za održavanje natjecanja u pojedinoj
kategoriji, ti natjecatelji nastupaju u mješovitom sastavu.

Članak 18.
Natjecanje udruge-kluba je temeljno natjecanje na kojem mogu sudjelovati svi članovi
udruge-kluba.
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Članak 19.
Na području djelovanja županijskog saveza održavaju se meñuopćinska natjecanja izmeñu
udruga-klubova članica tog saveza na način i u rokovima utvrñenim odlukom nadležnog tijela tog
saveza, a meñopćinsko natjecanje može se održati ako na njemu sudjeluju dvije ili više udrugaklubova.
Ukoliko nema uvjeta za održavanje meñuopćinskog natjecanja ono se neće održati već će se
neposredno održati županijsko natjecanje.

Članak 20.
Pravo nastupa na meñuopćinskom natjecanju imaju:
1) najbolje plasirani s natjecanja udruge-kluba u tekućoj kalendarskoj godini u pojedinoj
kategoriji i to na odreñeni broj natjecatelja koji su sudjelovali na natjecanju udruge-kluba pravo
nastupa ima jedan natjecatelj ( npr. 1:1, 2:1, 3:1, i sl.) zavisno od mogućnosti domaćina, a u skladu s
odlukom nadležnog tijela županijskog saveza,
2) četiri prvoplasirana s prošlogodišnjeg meñuopćinskog natjecanja u pojedinoj kategoriji.

Članak 21.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje županijskog natjecanja kada na natjecanju
sudjeluje dvije i više udruga-klubova s područja djelovanja županijskog saveza.
Pravo nastupa na županijskom natjecanju ima:
1) odreñeni broj najbolje plasiranih natjecatelja s meñuopćinskih natjecanja u tekućoj
kalendarskoj godini u pojedinoj kategoriji u skladu s odlukom nadležnog tijela županijskog saveza,
a najmanje onoliko natjecatelja koliko je udruga-klubova sudjelovalo na tim natjecanjima,
2) šest najbolje plasiranih natjecatelja s prošlogodišnjeg županijskog natjecanja u pojedinoj
kategoriji.
Na županijskom natjecanju imaju pravo nastupa najbolje plasirani natjecatelji na natjecanju
udruge-kluba ako nije održano meñuopćinsko natjecanje.
Prilikom odreñivanja broja natjecatelja koji imaju pravo nastupa na županijskom
natjecanju prema rezultatima iz tekuće godine mora se voditi računa o popunjenosti brodica i
sektora i to tako da u brodici i sektoru budu najmanje 4 natjecatelja.

Članak 22.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje meñužupanijskog natjecanja ukoliko na
natjecanju sudjeluju natjecatalji s područja dva i više županijskih saveza.
Natjecatelji ostvaruju pravo nastupa na meñužupanijskom natjecanju iz tri osnova:
- plasmana na prošlogodišnjem meñužupanijskom natjecanju
- plasmana na aktualnom županijskom natjecanju
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-

omjera uspješnosti pojedinog županijskog saveza u prethodnoj natjecateljskoj
sezoni u svakoj pojedinoj kategoriji koji se dobije vrednovanjem dvanaest
najbolje plasiranih natjecatelja na listi godišnjih rezultata za prethodnu godinu.

Članak 23.
Pravo nastupa na meñužupanijskom natjecanju u kategoriji U16 ima slijedećih 48
natjecatelja:
1. petnaestorica najbolje plasiranih s prošlogodišnjeg meñužupanijskog natjecanja,
2. trojica prvoplasiranih sa ovogodišnjih županijskih natjecanja,
3. dvanaest natjecatelja temeljem omjera uspješnosti pojedinog županijskog saveza.
Ukoliko iz nekog županijskog saveza temeljem osnova iz stavka 1. ovog članka na
natjecanje ne pristupi odreñeni broj natjecatelja, taj će se broj popuniti slijedećim sa liste
prošlogodišnjeg plasmana na meñužupanijskom natjecanju, a ukoliko bi slijedeći natjecatelj već
ostvario pravo nastupa po nekoj drugoj osnovi, pravo nastupa ostvaruje slijedeći sa liste
prošlogodišnjeg plasmana na meñužupanijskom natjecanju.

Članak 24.
Pravo nastupa na meñužupanijskom natjecanju u kategoriji seniorki u lovu štapom sa obale i
kategoriji seniora i mlañih seniora (U21) u disciplini u lovu štapom iz brodice i štapom sa obale
ima slijedećih 48 natjecatelja :
1. petnaest prvoplasiranih sa prošlogodišnjeg meñužupanijskog
natjecanja,
2. tri prvoplasirana na ovogodišnjim županijskim natjecanjima,
3. dvanaest natjecatelja po omjeru uspješnosti,
4. pet najbolje plasiranih natjecatelja koji u ovoj godini prelaze u višu kategoriju
ukoliko su na prošlogodišnjem meñužupanijskom natjecanju u istoj disciplini bili
plasirani do desetog mjesta.
Broj natjecatelja po osnovu iz točke 1. stavka 1. ovog članka smanjit će se zavisno od broja
natjecatelja koji ostvaruju pravo nastupa po osnovi iz točke 4. (najviše za pet).
Ukoliko iz nekog županijskog saveza temeljem osnova iz stavka 1. ovog članka na
natjecanje ne pristupi odreñeni broj natjecatelja, taj će se broj popuniti slijedećim sa liste
prošlogodišnjeg plasmana na meñužupanijskom natjecanju. a ukoliko bi slijedeći natjecatelj već
ostvario pravo nastupa po nekoj drugoj osnovi, pravo nastupa ostvaruje slijedeći sa liste
prošlogodišnjeg plasmana na meñužupanijskom natjecanju.

Članak 25
Za prvi dan natjecanja u kategorijama seniorki i seniora natjecatelji se rasporeñuju u
četiri jakosne skupine kako slijedi:
I prva trojica najbolje plasiranih na prošlogodišnjem meñužupanijskom prvenstvu i devet
prvoplasiranih natjecatelja na listi najuspješnijih natjecatelja po dvogodišnjim rezultatima sa
meñužupanijskih, državnih i svjetskih prvenstava ne uzimajući u obzir prvu trojicu
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plasiranih na prošlogodišnjem županijskom prvenstvu, pri čemu se iznimno od odredbe st. 1.
čl. 13. ovog Pravilnika prioritetno uzima mlañi rezultat .
II pet slijedeće plasiranih natjecatelja sa prošlogodišnjeg meñužupanijskog prvenstva i sedam
najbolje plasiranih natjecatelja sa ovogodišnjih županijskih prvenstava. Ukoliko neki
županijski savez nije održao županijsko natjecanje u konkretnoj kategoriji skupina će se
popuniti slijedeće plasiranim na prošlogodišnjem meñužupanijskom prvenstvu.
III članovi državne reprezentacije koji nisu svrstani u bolju jakosnu skupinu i slijedeće
plasirani na županijskim prvenstvima. Ukoliko bi skupina brojila preko 12 natjecatelja, iz nje
će se izostaviti natjecatelji koji su nastupili na županijskom prvenstvu na kojem je nastupio
najmanji broj natjecatelja. Ukoliko skupina ne bi bila popunjena, popuniti će se slijedeće
plasiranim na prošlogodišnjem meñužupanijskom prvenstvu.
IV Svi preostali natjecatelji

Za prvi dan natjecanja u svim ostalim kategorijama natjecatelji se rasporeñuju u četiri
jakosne skupine kako slijedi :
I skupina:- petorica prvoplasiranih sa lanjskog meñužupanijskog prvenstva i sedmorica
prvoplasiranih sa županijskih prvenstava u tekućoj godini, a ukoliko neki
županijski savez nije održao županijsko natjecanje u konkretnoj kategoriji
skupina će se popuniti sa šestim, odnosno sedmim i tako dalje plasiranim na
prošlogodišnjem meñužupanijskom prvenstvu.
II skupina: -šest slijedećih najbolje plasiranih natjecatelja sa prošlogodišnjeg
meñužupanijskog prvenstva i šest natjecatelja koji su aktualni članovi
državne reprezentacije isključivo u toj kategoriji i koji su ostvarili pravo
nastupa na meñužpanijskom naatjecanju a koji već nisu svrstani u ovu ili u I
skupinu, a ukoliko na ovaj način skupina ne bi bila popunjena, popunit će se
sa slijedeće plasiranima na prošlogodišnjem meñužupanijskom prvenstvu.
III skupina:- sedam slijedeće plasiranih na županijskim prvenstvima i natjecatelji koji su
ostvarili pravo nastupa na temelju članka 24. toč.4. ukoliko nisu već svrstani
u bolju jakosnu skupinu, a ako se skupina ne popuni, popunit će se slijedeće
plasiranim na prošlogodišnjem meñužupanijskom prvenstvu.
IV skupina : - svi preostali natjecatelji
Za drugi dan natjecanja natjecatelji se razvrstavaju u četri jakosne skupine po
slijedećem ključu:
I skupina : 12 prvoplasiranih prvog dana natjecanja ,
II skupina : 12 drugoplasiranih prvog dana natjecanja ,
III skupina : 12 trećeplasiranih prvog dana natjecanja,
IV skupina : 12 četvrtoplasiranih prvog dana natjecanja.

Članak 26.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje državnog natjecanja kada na natjecanju
sudjeluju natjecatelji iz dva i više županijskih saveza.
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Članak 27.
Pravo nastupa na državnom natjecanju ima po 24 natjecatelja u svakoj kategoriji i to:
U kategoriji seniorki, seniora u lovu iz brodice i seniora u lovu sa obale
- 10 prvoplasiranih s prošlogodišnjeg državnog natjecanja
- 11 prvoplasiranih s meñužupanijskog natjecanja u tekućoj kalendarskoj godini
- tri prvoplasirana natjecatelja na listi trogodišnjih rezultata pod uvjetom da već nisu
ostvarili pravo nastupa temeljem druge osnove, ukoliko su tri prvoplasirana ostvarila pravo nastupa
temeljem druge osnove, pravo nastupa ostvaruju slijedeća tri plasirana sa ovogodišnjeg
meñužupanijskog prvenstva.
U kategoriji juniora U 16 i mlañih seniora – U 21
- 10 prvoplasiranih na prošlogodišnjem državnom prvenstvu
- 14 prvoplasiranih na ovogodišnjem meñužupanijskom prvenstvu.

Članak 28.
Državno natjecanje odvija se u najmanje 3 a najviše 4 kruga za sve kategorije lova sa
obale i u 3 kruga za sve kategorije lova iz brodice. Broj krugova i trajanje svakog pojedinog
kruga odrediti će se propozicijama, zavisno od godišnjeg doba, vremenskih prilika i drugih
odlučnih okolnosti.
Svi natjecatelji i u brodicama i u sektorima rasporeñeni su u 4 jakosne skupine
kategorijama i to:

po

Prvi krug natjecanja :
I.
SKUPINA - 1., 2. i 3. plasirani s prošlogodišnjeg državnog prvenstva i 1., 2. i 3.
plasirani s ovogodišnjeg meñužupanijskog prvenstva.
II.
SKUPINA- 4., 5. 6 i 7. plasirani na prošlogodišnjem državnom prvenstvu i 4. i 5.
plasirani na ovogodišnjem meñužupanijskom prvenstvu
III.
SKUPINA – 8., 9. i 10. sa prošlogodišnjeg državnog prvenstva i 6., 7. i 8. sa
ovogodišnjeg meñužupanijskog prvenstva
IV.
SKUPINA – tri prvo plasirana na listi trogodišnjih rezultata i preostali plasirani sa
ovogodišnjeg meñužupanijskog prvenstva.
Drugi krug natjecanja:
I. SKUPINA - 1., 2., 3., 4., 5. i 6. plasirani prvi krug natjecanja,
II. SKUPINA - 7., 8., 9., 10., 11. i 12. plasirani prvi krug natjecanja,
III. SKUPINA - 13., 14., 15., 16., 17. i 18. plasirani prvi krug natjecanja,
IV. SKUPINA - 19., 20., 21., 22., 23. i 24. plasirani prvi krug natjecanja.

Treći krug natjecanja:
I. SKUPINA - 1., 2., 3., 4., 5. i 6. plasirani nakon 2.lova,
II. SKUPINA - 7., 8., 9., 10., 11. i 12. plasirani nakon 2.lova,
III. SKUPINA - 13., 14., 15., 16., 17. i 18. plasirani nakon 2.lova,
IV. SKUPINA - 19., 20., 21., 22., 23. i 24. plasirani nakon 2.lova,
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Četvrti krug lova :
I. SKUPINA - 1., 2., 3., 4., 5. i 6. plasirani nakon 3.lova,
II. SKUPINA - 7., 8., 9., 10., 11. i 12. plasirani nakon 3.lova,
III. SKUPINA - 13., 14., 15., 16., 17. i 18. plasirani nakon 3.lova,
IV. SKUPINA - 19., 20., 21., 22., 23. i 24. plasirani nakon 3.lova,

Članak 28. a)
Razigravanje za popunu državne reprezentacije u kategorijama lova sa obale održava
se u 4 ili 5 krugova zavisno o godišnjem dobu, vremenskim i drugim odlučnim okolnostima,
odnosno u 3 ili 4 kruga u kategorijama lova iz brodice, zavisno o istim okolnostima, a što će se
propisati propozicijama.
Razigravanje se održava najkasnije do isteka kalendarske godine koja prethodi godini
za koju se imenuje reprezentacija.
Mjesto razigravanja sporazumno odreñuju izbornik reprezentacije i Komisija za
udičarenje.
Razigravanje u kategorijama lova sa obale mora se održati na niskoj položenoj obali ili
pješčanoj plaži i na istome je obavezna upotreba stalka, a kao ješka moraju biti predviñeni i
crvići.
Razigravanje za popunu reprezentacije u disciplinama lova iz brodice mora se održati
na način da svi natjecatelji pojedine kategorije love iz jedne brodice.

IV Kup natjecanja

Članak 29.
Kup natjecanja su isključivo ekipna natjecanja u kojima se natječu ekipe u jednoj ili više
kategorija i u jednoj ili više vrsta ribolova.
Kup natjecanja su:
- županijski kup na kojem se natječu udruge-klubovi članice županijskog saveza,
- Kup Hrvatske koji organizira Savez, a na kojem se natječu reprezentacije županijskih
saveza, sastavljene su od više ekipa koje čine po tri natjecatelja u slijedećim kategorijema :
a)
podvodni ribolov
b)
ribolov iz brodice - seniori ( ribolov štapom s koturom )
U21 - ( ribolov štapom s koturom )
c)

ribolov s obale

- seniorke ( ribolov štapom s koturom )
- U21 ( ribolov štapom s koturom )
- U16 ( ribolov štapom s koturom )
- seniori ( ribolov s štapom s koturom)

Zbrajanjem plasmanskih bodova pojedinaca u svakoj disciplini dobiva se ukupni broj
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plasmanskih bodova za svaku ekipu. Ekipa s manjim brojem plasmanskih bodova je bolje plasirana.
Zbrajanjem poretka svake ekipa iz sasatava reprezentacije županijskog saveza dobiva se
ukupni broj plasmanskih bodova pojedinog županijskog saveza. Županija s manjim brojem bodova
bolje je plasirana.
U slučaju istog broja plasmanskih bodova bolje je plasirana ekipa koja ima više prvih mjesta
itd.
Svi natjecatelji pobjedničke reprezentacije županijskog saveza i kapetan reprezentacije
dobivaju zlatna odličja Saveza, drugoplasirani srebrna odličja, a trećeplasirani brončana odličja. Tri
prvoplasirane reprezentacije županijskih saveza nagrañuju se peharom i medaljama, a reprezentacija
pobjednik Kupa Hrvatske dobija i prijelazni pehar.

Članak 30.
Ako udruga-klub ili savez županije nije u stanju na kup poslati kompletnu reprezentaciju
koju čine ekipa iz svih vrsta ribolova i svih kategorija ima pravo uputiti ekipu koju je u stanju
ustrojiti. Svaka ekipa ima pravo da umjesto prijavljenog natjecatelja koji iz opravdanih razloga nije
mogao nastupiti prijavi pričuvnog natjecatelja.
Ako na kupu sudjeluju samo ekipa proglašava se ekipni osvajač kupa.
Ako na kupu sudjeluju reprezentacije proglašavaju se:
a) ekipni osvajač kupa u pojedinoj vrsti ribolova i pojedinoj kategoriji,
b) sveukupni osvajač kupa u svim kategorijama pojedine vrste natjecanja,
c) sveukupni osvajač kupa u svim vrstama ribolova i u svim kategorijama.

V Sastavljanje ekipa i državnih reprezentacija

Članak 31.
Ekipu na natjecanjima u športskom ribolovu čine:
- na službenim natjecanjima - dva ili više natjecatelja,
- na prigodnim natjecanjima prema odluci organizatora.
Za službena natjecanja ekipa se može odrediti u prijavi za nastup, a ekipu mogu prijaviti i
sami natjecatelji ili voditelj ekipe rukovodstvu natjecanja prilikom verifikacije.
Kad iz jedne udruge-kluba u viši stupanj natjecanja pravo nastupa ostvari neparan broj
natjecatelja, neparni natjecatelj tretira se kao ekipa.

Članak 32.
Broj članova reprezentacije za službena kup natjecanja odreñuje organizator natjecanja pri
čemu mora voditi računa o slijedećem:
a) da omogući nastup ekipi u pojedinim kategorijama koje se mogu meñusobno nadmetati,
b) da ukupan broj sudionika kupa bude primjeren mogućnostima domaćina, kako bi
sudionicima kupa mogao osigurati smještaj i uvjete za normalno odvijanje natjecanja.
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Članak 33.
Sastav reprezentacije za pojedino kup natjecanje odreñuje udruga-klub ili županijski savez
pri čemu treba voditi računa da prednost na nastupu imaju natjecatelji:
a) koji su u tekućoj i prethodnoj godini ostvarili bolje rezultate na službenim natjecanjima,
b) koji bolje poznaju ribolovno područje na kojem se održava natjecanje,
c) koji su u dobrom fizičkom i zdravstvenom stanju,
d) koju su mladi i perspektivni, a koji bi se mogli iskazati na takvom natjecanju.

Članak 34.
Natjecatelja koji zbog razloga nevedenih u članku 13. st. 1. ovog Pravilnika ne može
nastupiti zamijenti će drugi natjecatelj prema slijedećim kriterijima :
- ako je odsutni natjecatelj stekao pravo na nastup temeljem plasmana na meñuopćinskom,
županijskom ili meñužupanijskom natjecanju za tekuću godinu njegova zamjena je slijedeći
natjecatelj s te liste,
- ako je odsutni natjecatelj ostvario pravo na nastupa na temelju prošlogodišnjeg plasmana
istog stupnja natjecanja na kome se trebao natjecati, njegova zamjena je slijedeći natjecatelj na toj
listi.
Kad zamjena nije osigurana ekipa ili reprezentacija nastupa u krnjem sastavu.
Natjecatelj koji je diskvalificiran ne može biti zamjenjen bez obzira da li se radi o
službenom ili prigodnom natjecanju.

Članak 35.
Članove državne reprezentacije za nastup na pojedinim meñunarodnim natjecanjima
imenuje Izvršni odbor Saveza na prijedlog Komisije za udičarenje a temeljem :
a) rezultata koje je natjecatelj ostvario na prošlogodišnjem državnom natjecanju i na
meñunarodnim službenim natjecanjima,
b) vrednovanja trogodišnjih rezultata sa meñužupanijskih, državnih i službenih
meñunarodnih natjecanaja u toj kategoriji,
c) športskog ponašanja i odnosa prema drugim članovima reprezentacije i članovima
vodstva reprezentacije,
d) fizičkog i zdravstvenog stanja, trenutačne psihofizičke pripremljenosti, iskustva vezanog
za mjesto održavanja natjecanja i poznavanja ribolovnog alata koji će se koristiti na tom natjecanju.

Članak 36.
U sastav državne reprezentacije za nastup u pojedinoj kategoriji ulaze:
a) neposredno:
- državni prvak iz prethodne godine
- reprezentativac koji je na prošlogodišnjem europskom ili svjetskom natjecanju u odreñenoj
kategoriji osvojio jedno od prvih pet pojedinačnih mjesta,
-reprezentativac koji je na prošlogodišnjem državnom natjecanju osvojio jedno od prvih pet
pojedinačnih mjesta.
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- reprezentativac koji je na prošlogodišnjem europskom ili svjetskom prvenstvu u odreñenoj
kategoriji postigao pojedinačni plasman u prvoj trećini ukoliko je reprezentacija osvojila jedno od
prva tri mjesta na tom prvenstvu,
- aktualni svjetski prvak u toj disciplini koji prelazi u stariju kategoriju
Ukoliko državni prvak ne bude iz sastava reprezentacije, status reprezentativca izgubiti će
najlošiji od onih koji su status zadržali plasmanom u prvoj trećini rezultata na meñunarodnom
prvenstvu.
b) razigravanjem:
- preostali reprezentativci koji su sudjelovali na prošlogodišnjem europskom ili svjetskom
natjecanju,
- petorica prvoplasiranih s prošlogodišnjeg državnog natjecanja ,
- reprezentativci koji prelaze u stariju kategoriju ukoliko su na posljednjem svjetskom
prvenstvu plasirani meñu prvom desetoricom.
- natjecatelj koji je prvoplasiran na listi prošlogodišnjih meñužupanijski, državnih i
meñudržavnih rezultata,
c) po odluci izbornika reprezentacije,
Izbornik državne reprezentacije ima pravo izabrati jednog člana reprezentacije samo u
slučaju da u sastavu reprezentacije nedostaje jedan član i to pod sljedećim uvjetima:
- natjecatelj je u prethodne tri godine računajući od godine u kojoj bi prema odluci izbornika
ušao u sastav reprezentacije, osvojio jedno od prva tri mjesta na službenim meñudržavnim
natjecanjima u tom načinu ribolova,
- natjecatelj je prvoplasiran na listi vrednovanja trogodišnjih rezultata,
-natjecatelj je prvoplasiran na listi prošlogodišnjih meñužupanijskih, državnih i
meñudržavnih natjecanja,
Izbornik reprezentacije seniorki pored prava iz stavka 1. ovog članka ima pravo
izabrati dvije natjecateljice bez obzira na to koliko članova reprezentacije nedostaje prije
razigravanja, pod slijedećim uvjetima:
- da je natjecateljica u posljednjih pet godina, računajući od godine u kojoj bi prema
odluci izbornika ušla u sastav reprezentacije, najmanje tri puta stekla status reprezentativke i
osvojila najmanje dvije ekipne medalje sa barem jednim plasmanom u prvoj trećini
pojedinačnih rezultata u bilo kojem od potrebna tri nastupa, te da je u svih pet godina imala
status natjecatelja.
Izbornik koji će koristiti ovo pravo mora to učiniti najkasnije u roku od 8 dana od
završetka posljednjeg natjecanja kojim se ostvaruje pravo na izravan ulazak u sastav
reprezentacije. O svojoj odluci mora bez odgode izvijestiti Izvršni odbor koji donosi konačnu
odluku.
Ukoliko odlukom tijela Saveza reprezentacija ne nastupi na meñunarodnom natjecanju
članovi reprezentacije zadržavaju status reprezentativca i sva prava i obveze koji proizlaze iz tog
statusa.
Članak 37.
Natjecatelja koji ne može nastupiti u sastavu reprezentacije zamijeniti će natjecatelj koji je u
razigravanju postigao slijedeći najbolji rezultat.
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VI. Opća pravila natjecanja

Članak 38.
Natjecanja u športskom ribolovu na moru mogu se obavljati iz brodice i s obale.
Natjecanje u športskom ribolovu
rezultata.

započinje verifikacijom a završava proglašenjem službenih

Natjecatelji mogu obilaziti ribolovnu zonu prije natjecanja i na njoj loviti s time da to ne smiju činiti
na dan uoči samog natjecanja.
Natjecanje može trajati:
1) jedan dan - jedan nastup,
2) dva i više dana uzastopno - dva i više nastupa (jedan krug) i dva i više krugova (s
prekidima) s tim da su krugovi istog trajanja.

Članak 39.
Na svim službenim, jednodnevnim ili višednevnim natjecanjima i u brodici i u sektoru love
najmanje 4 natjecatelja.
Ukoliko u nekom sektoru ili brodici nedostaje natjecatelj, domaćin je dužan osigurati osobu
koja će loviti u tom sektoru tzv. “smetalo”, time da kod u kategoriji seniora kao “smetalo” mogu
biti sve osobe, u kategoriji seniorki seniorka ili U-16, u kategoriji U-21 samo U-21 i U-16 i u
kategoriji U-16 samo U-16.
Ako je propozicijama natjecanja odreñeno da u jednom sektoru (brodici) love
najmanje 4 natjecatelja, tada u nedostatku natjecatelja, u jedan sektor (brodicu) može biti
rasporeñena samo jedna osoba koja će loviti kao smetalo.
Prilikom vaganja i utvrñivanja poretka u sektoru plasman smetala se uvažava, dok se
izostavlja sa liste pojedinačnog plasmana.

Članak 40.
Pod trajanjem ribolova podrazumjeva se broj sati koje natjecatelji provedu u ribolovu
tijekom jednog dana.
Za uzrast U16 ribolov traje 4 sata, a za ostale kategorije 5 sati; osim na državnom
prvenstvu.
Jednodnevna natjecanja mogu se održati i u dva nastupa istog dana. U tom slučaju svaki
nastup mora trajati najmanje 3 sata uzastopce.
Za svaki nastup posebno izvlače se ribolovna mjesta u brodici ili sektoru i posebno se
boduje svaki nastup.
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Članak 41.
Zbog nevremena početak ribolova se može odgoditi:
a) na nekoliko sati u istom danu ako se može ostvariti najmanje 3 sata neprekidnog ribolova
za seniore, seniorke i U21 i dva i pol sata za U16,
b) za naredni dan ukoliko nije moguće osigurati uvjete iz prethodne točke.

Članak 42.
Ako je natjecanje prekinuto zbog nevremena ili drugih okolnosti, smatra se da je
održano ako je ribolov trajao duže od polovine vremena propisanog za natjecanje.
Kod prekida ribolova zbog nevremena koji je trajao manje od vremena potrebnog da
bi se prema stavku 1. ovog članak natjecanje smatralo održanim, ribolov se može nastaviti u
istom danu kako bi se ostvarilo vrijeme predviñeno za ribolov u tom danu. Ulov prvog dijela
ribolova predaje se glavnom sucu.
Ako natjecanje traje dva dana a u jednom danu je ribolov trajao 5 sati za seniore i seniorke i
U21 i 4 sata za U 16 , dok drugog dana nije bilo moguće održati natjecanje zbog nevremena ili
drugih nepogoda konačni poredak odreñuje se na temelju rezultata jednog dana.
Odluku o prekidu natjecanja donosi rukovodstvo natjecanja

Članak 43.
Udruga-klub, županijski savez i Savez koji organiziraju meñunarodno natjecanje dužni su se
pridržavati Pravilnika.

VII. Propozicije natjecanja

Članak 44.
Organizator natjecanja za svako natjecanje donosi propozicije u kojima se ureñuju i pobliže
odreñuju slijedeća pitanja:
-koja kategorija natjecatelja se natječe i da li je natjecanje pojedinačno ili ekipno,
-rang natjecanja (klupsko, meñuopćinsko, županijsko, meñužupanijsko itd.), disciplina
natjecanja (štapom ili rukom iz usidrene brodice, štapom s obale itd.) te da li je natjecanje službeno
ili prigodno,
-odreñuje se domaćin natjecanja uz naznaku točne adrese udruge-kluba domaćina, broj
telefona-telefaxa i osobe koja je zadužena za kontakte s udrugama-klubovima i natjecateljima,
-odreñuje se mjesto i vrijeme održavanja natjecanja te ribolovna zona (osnovna i pričuvna),
-navode se imena i prezimena glavnog suca i opunomoćenika organizatora,
-prema mogućnostima navode se imena i prezimena natjecatelja te pričuvnih natjecatelja
koji imaju pravo nastupa na natjecanju uz naznaku udruge-kluba ili županijskog saveza iz kojeg
dolaze,
-navodi se ribolovni alat i pribor koji se smije koristiti na natjecanju,
-koji se mamac smije koristiti na natjecanju, u kojoj količini i tko ga osigurava,
-vrijeme trajanja ribolova ovisno o kategoriji natjecatelja,
-način bodovanja i odreñivanja pojedinačnog i ekipnog poretka, tko stječe pravo na
priznanja i koja su to priznanja,
-odreñuju se uvjeti pod kojima natjecatelj zbog nepoštivanja odredbi ovog Pravilnika može
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biti diskvalificiran,
-navode se i ostali podaci značajni za natjecanje ( vrijeme i mjesto verifikacije i ždrijebanja;
na koji način je osiguran smješaj natjecatelja a poželjno je naznačiti i cijene smještaja; točna satnica
natjecanja s naznačenim mjestom polaska na ribolov, vremenom trajanja ribolova s nazankom
vremena promjene mjesta u brodici i sektoru; navodi se mjesto za vaganje, vrijeme proglašenja
službenih rezultata natjecanja visina kotizacije i način plaćanja i dr).
O propozicijama natjecanja, nakon što su dostavljene sudionicima natjecanja, može
raspravljati i predlagati njihovu izmjenu ili dopunu samo voditelj ekipa udruge-kluba ili
županijskog saveza završno do završetka verifikacije koja se provodi prije tog natjecanja.
Savez je dužan izraditi obrazac propozicija i dostaviti ga svim udrugama- klubovima i
županijskim savezima koji su se kod izrade propozicija dužni pridržavati tog obrasca.

Članak 45.
Domaćin i organizator natjecanja dužni su u propozicijama natjecanja na pogodan način
upoznati sudionike natjecanja s ribolovnim područjem na moru i na obali na kojem će se održati
natjecanje.
Pred sam početak natjecanja domaćin i organizator natjecanja unutar ribolovnog područja
odreñuju ribolovne zone na moru i na obali koje moraju biti označene vidljivim prirodnim (rt, uvala
i sl. ) ili umjetnim orijentirima (plutača, objekt, tabela i sl.).
Domaćin i organizator natjecanja mogu u propozicijama navesti i podatke o najčešćim
vrstama riba koje obitavaju na tom području.

VIII Službene osobe na natjecanjima u športskom ribolovu na moru i njihove obveze

Članak 46.
Izvješće o provedenom natjecanju dužni su sačiniti opunomoćenik organizatora a sadrži
podatke: o vrsti, namjeni, kategoriji i stupnju održanog natjecanja; o natjecateljima i udrugamaklubovima koje su sudjelovale na natjecanju; ostvareni poredak te druge podatke za koje podnositelj
izvješća ocijeni da ih je potrebno navesti u izvješću.

Članak 47.
Opunomoćenika natjecanja imenuje organizator natjecanja za svako natjecanje a to može
biti isključivo osoba s položenim ispitom za suca u športskom ribolovu.
Opunomoćenik je posrednik izmeñu organizatora i domaćina natjecanja, prati regularnost
natjecanja i primjenu odredbi ovog Pravilnika i ima pravo suca upozoriti na njegovu odluku koja
nije u skladu s odredbama ovog Pravilnika a ako ocijeni da bi takva odluka mogla utjecati na
regularnost natjecanja ima pravo donijeti odluku koja zamjenjuje odluku suca.

Članak 48.
Opunomoćenik natjecanja pored navedenih prava i obveza:
1) provjerava da li je domaćin osigurao sve uvjete za održavanje natjecanja,
2) obvezno prisustvuje verifikaciji i ždrijebanju,
2) otvara i zatvara natjecanje i u ime organizatora uručuje službena priznanja, a u dogovoru s
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domaćinom te obveze može prepustiti i drugoj osobi.
Ukoliko opunomoćenik iz bilo kojih razloga na vrijeme ne stigne na natjecanje organizator
će u dogovoru s domaćinom izmeñu prisutnih osoba odrediti drugog opunomoćenika koji ima
položen sudački ispit.

Članak 49.
Opunomoćenik natjecanja neće dopustiti početak ribolova ako prosudi:
- da nema uvjeta za održavanje natjecanja zbog loših priprema koje bi mogle utjecati na
regularnost natjecanja,
- da je zbog vremenskih uvjeta ugrožena sigurnost natjecatelja i drugih osoba uključenih u
natjecanje,
- da zbog slabog odaziva natjecatelja nema uvjeta za održavanje natjecanja.
Po završenom natjecanju opunomoćenik je dužan u roku od 5 dana dostaviti izvješće
organizatoru natjecanja o provedenom natjecanju u kojem se dužan osvrnuti na kvalitetu priprema i
provedbu natjecanja, na suñenje glavnog suca, na ponašanje natjecatelja i eventualne izvanredne ili
incidentne situacije, uočene nepravilnosti s prijedlozima za njihovo otklanjanje s ciljem unapreñenja
športskog ribolova.

Članak 50.
Za svako službeno ili prigodno natjecanje imenuje se glavni sudac iz reda osoba koje imaju
položen ispit za suca u športskom ribolovu. Za natjecanja koje organiziraju udruge-klubovi suca
imenuje nadležno tijelo udruge, za meñuopćinska i županijska natjecanja suca imenuje nadležno
tijelo županijskog saveza a za meñužupanijska i državna natjecanja te Kup Hrvatske suca imenuje
Sudački odbor kao posebno stručno tijelo Saveza.
Sudac je odgovoran da se natjecanje provede u skladu s odredbama ovog Pravilnika i da u
skladu s njim budu utvrñeni i proglašeni službeni rezultati na pojedinom natjecanju. Sudac
predsjedava sastancima rukovodstva natjecanja.

Članak 51.
Prije početka natjecanja sudac zajedno s voditeljem natjecanja provjerava da li su ispunjene
sve pretpostavke za početak natjecanja (osiguranje potrebnog broja brodica i sektora, davanje uputa
pomoćnim sucima, označavanje brodica i sektora, osiguranje mamaca, marendi i dr.) a nakon što se
uvjerio da natjecanje može početi na pogodan način (znak sirenom ili zviždaljkom, ispaljivanje
signalne rakete i dr.) daje znak za početak natjecanja.
Za trajanja ribolova glavni sudac zajedno s rukovodstvom natjecanja vrši obilazak ribolovne
zone, prati ponašanje natjecatelja i pomoćnih sudaca i upozorava ih na eventualne nepravilnosti a
prema potrebi daje im potrebene upute i objašnjenja.
Po završetku ribolova sudac provjerava da li su natjecatelji na dati znak za završetak
ribolova prekinuli ribolov, prisustvuje predaji ulova na matičnom brodu ili na odreñenom mjestu na
obali, vrši vaganje ulova i potpisuje liste u koje se unose podaci o ostvarenim rezultatima svakog
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natjecatelja a nakon završetka vaganja zaprima žalbe natjecatelja ili kapetana ekipa.
Odluku o izmjenama i dopunama propozicija ili o drugim pitanjima koja su vezana za
natjecanje glavni sudac donosi uz prethodnu konzultaciju s opunomoćenikom i voditeljem
natjecanja, a ako se ne postigne dogovor oko donošenja takve odluke odluka se donosi većinom
glasova.

Članak 52.
Voditelj natjecanja je osoba koju imenuje domaćin natjecanja a koja je ispred domaćina
natjecanja zadužena i odgovorna za rješavanje svih pitanja koja se odnose na natjecanje a to su:
izbor brodica i voditelja; odabir pomoćnih sudaca i redara; izbor i obilježavanje ribolovnih zona i
mjesta za ribolov s obale; ureñenje sudačkog stola; nabava i podjela mamca; ureñenje prostora za
otvaranje i zatvaranje natjecanja; prihvat i smještaj sudionika natjecanja i dr.
U tijeku ribolova voditelj natjecanja neposredno rukovodi svim organizacijskim i tehničkim
poslovima te koordinira rad pomoćnog osoblja.

Članak 53.
Pomoćne suce odreñuje domaćin natjecanja a poželjno je da to budu osobe s položenim
sudačkim ispitom.
Domaćin natjecanja dužni su pomoćne suce prije samog natjecanja potanko upoznati s
propozicijama natjecanja i osposobiti ih za kvalitetno izvršenje povjerenog im posla.
Za vrijeme ribolova pomoćni sudac ne smije loviti ribu, a natjecateljima ne smije davati
upute i savjete o tome kako da love.
Pomoćni sudac dužan je upozoriti natjecatelja ukoliko se nepropisno ponaša za vrijeme
ribolova, a ako upozorenje nije dovoljno o tome izvještava glavnog suca.
Pomoćni sudac prema potrebi provodi ždrijebanje mjesta u brodici i u sektoru, brine se da
svi natjecatelji dobiju mamac, kontrolira ponašanje natjecatelja za vrijeme ribolova, brine se za
pravilnu promjenu mjesta u brodici ili sektoru a obavlja i druge poslove propisane ovim
Pravilnikom ili prema uputama rukovodstva natjecanja.

Članak 54.
Voditelj brodice upravlja brodicom za vrijeme natjecanja, pomoćni je sudac u brodici,
prema potrebi provodi ždrijeb ribolovnih mjesta u brodici i vrećica s mamcem, brine se za pravilnu
promjenu mjesta u brodici, po nalogu natjecatelja sidri brodicu a prema uputama i nalozima
rukovodstva natjecanja izvršava i druge zadaće propisane ovim Pravilnikom.

IX Radnje i postupci vezani za organizaciju natjecanja

Članak 55.
U postupku verifikacije-ovjere utvrñuje se:
1) da li su propozicije natjecanja upućene svim udrugama-klubovima ili županijskim
savezima čiji natjecatelji imaju pravo nastupa,
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2) da li su svi koji imaju pravo nastupa domaćinu natjecanja uputili prijavu za nastup i da li
ima promjena u odnosu na popis natjecatelja naveden u prijavi za nastup,
3) da li su se svi prijavljeni natjecatelji odazvali,
4) da li svi natjecatelji imaju dozvolu i člansku iskaznicu Saveza, a što se utvrñuje
predočenjem istih.
5) koji su od natjecatelja pristigli do početka verifikacije, koji će od natjecatelja prema izjavi
voñe ekipa ili izbornika ekipa stići prije samog početka natjecanja i da li svi natjecatelji imaju
dokumente potrebne za nastup na natjecanju,
6) da li pomoćni suci imaju položen sudački ispit a ako ne da li ih je domaćin natjecanja
instruirao kako da kvalitetno izvrše posao pomoćnog suca u brodici i sektoru.
Ukoliko pojedini natjecatelj nije došao do početka verifikacije a voditelj ili izbornik ekipa
nije rukovodstvu izjavio da će taj natjecatelj stići u mjesto održavanja natjecanja prije samog
početka natjecanja te ukoliko natjecatelj rukovodstvu natjecanja ne stavi na uvid dokumentaciju
potrebnu za nastup na natjecanju, natjecatelj nema pravo nastupa na tom natjecanju.
Članak 56.
U postupku verifikacije i ždrijebanja:
a) svaki natjecatelj za kojeg je u postupku verifikacije utvrñeno da ima pravo nastupa na
natjecanju dobija svoj natjecateljski broj koji se može odrediti prema redoslijedu upisa natjecatelja
iz pojedine ekipa na popis natjecatelja tog natjecanja ili ždrijebom uz napomenu da isti natjecatelj
ima jedan natjecateljski broj ako je natjecanje jednodnevno a može imati više natjecateljskih
brojeva ako je natjecanje višednevno,
b) prijavljenim reprezentacijama i ekipama odreñuje se ime po kojem će biti prepoznatljive
tijekom natjecanja,
c) brodice i sektori dobijaju brojčanu ili slovčanu oznaku,
d) za svaki sektor u ribolovu s obale odreñuje se pomoćni sudac.

Članak 57.
Pripremne radnje koje prethode izlasku brodica na polaznu poziciju odnosno izlasku
natjecatelja u sektore u lovu s obale obuhvaćaju:
- provjeru nazočnosti svih natjecatelja, pomoćnih sudaca i drugih osoba zaduženih za
provedbu natjecanja,
- provjeru spremnosti brodica i pripremljenosti sektora za lov s obale,
- ždrijebanje mjesta u brodicama i u sektorima ukoliko ždrijebanje nije provedeno prije,
- podjelu ješke i pripremljenih suhih obroka za natjecatelje i pomoćne suce,
- davanje posljednjih informacija i uputa natjecateljima i pomoćnim sucima od strane
glavnog suca ili voditelja natjecanja.
Članak 58.
Natjecanje u športskom ribolovu na moru može se otvoriti:
a) dan prije početka natjecanja,
b) neposredno pred sam početak ribolova,
c) u popodnevnim ili večernjim satima poslije prvog dana ribolova ako natjecanje traje više
dana
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Članak 59.
Činu otvaranja natjecanja dužni su biti nazočni natjecatelji, voditelji ili izbornici ekipa te
rukovodstvo natjecanja a poželjno je da mu budu nazočni i pomoćni suci i drugo osoblje uključeno
u provedbu natjecanja.
Otvaranje natjecanja ima svečani karakter i u pravilu se izvodi na slijedeći način:
a) predstavnik domaćina upućuje pozdravnu riječ,
b) svira se državna himna i, ako to potrebe iziskuju, podiže zastava,
c) pozivaju se drugi gosti i uzvanici da ukoliko žele upute pozdravnu riječ,
d) opunomoćenik organizatora natjecanja proglašava natjecanje otvorenim.
Nakon čina otvaranja natjecanja rukovodstvo natjecanja može iskoristiti nazočnost svih
natjecatelja i drugih osoba zaduženih za provedbu natjecanja radi tumačenja propozicija te davanja i
drugih potrebnih informacija i uputa o samom natjecanju i njegovoj provedbi.

X Tijek i način provedbe natjecanja u športskom ribolovu

a) opća pravila
Članak 60.
Ribolovno područje odreñuju organizatori natjecanja a organizator i domaćin ukoliko
organizator nije istovremeno domaćin natjecanja i ono se obvezno navodi u propozicijama. U
ribolovnom području odreñuju se ribolovne zone (osnovne i pričuvne) pri čemu treba izbjegavati
područja bogata nedoraslm ribama.
Ribolovnu zonu sporazumno odreñuje rukovodstvo i domaćin natjecanja a poželjno je da
ribolovne zone osiguravaju svim natjecateljima približno iste uvjete za ribolov pod čime se
podrazumjeva:
- ista dubina mora (svi moraju loviti na pučini ili uz obalu i ne može se kombinirati kraj i
dubina),
- mogućnost sidrenja svih brodica i mogućnost lakog nadgledanja brodica od strane
rukovodstva natjecanja,
- da zone moraju biti označene signalima ili prepoznatljivim orjentirima,
- da ribolovne zone na obali treba odreñivati na način da se u njoj mogu rasporediti svi
natjecatelji i nesmetano loviti,
- da svi natjecatelji trebaju loviti ili s ureñene obale ili s plaža ili stijena,
- da je u ribolovne zone zabranjen pristup svim osobama osim rukovodstvu natjecanja,
liječniku, opskrbljivačima te predstavnicima sredstava javnog priopćavanja.
Ribolovni sektor se odreñuje u ribolovnoj zoni u ribolovu s obale, a odreñuje ih organizator
na prijedlog domaćina natjecanja. Širina sektora mora biti takva da omogućava smještaj najmanje 4
natjecatelja, s time da mjesto na kojem u sektoru lovi natjecatelj mora biti široko najmanje 8 metara
kad se lovi s neizgrañene obale i najmanje 6 metara kad se lovi s izgrañene obale. Svaki sektor se
odreñuje brojem ili slovom.
Propozicijama natjecanja odrediti će se povjerenstvo koje će uoči natjecanja odobriti
predložene ribolovne sektore i brodice. Povjerenstvo se sastoji od članova rukovodstva natjecanja i
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tri natjecatelja koja se odreñuju po plasmanu na prošlogodišnjem natjecanju istog ranga.

Članak 61.
Znak za završetak natjecanja za sve natjecatelje daje glavni sudac, a ako to zbog širine
ribolovne nije moguće, znak za završetak natjecanja daje pomoćni sudac u brodici ili sektoru.
Nakon što je dat znak za završetak natjecanja, natjecatelj je dužan izvući pribor iz mora,
izvršiti kontrolu dužine riba, utvrditi njihov ukupni broj i upisati ga u predviñeni obrazac, a nakon
toga ulov sa zavezanom vrećicom, na kojoj mora biti čitljivo ispisano prezime natjecatelja ili njegov
natjecateljski broj, predati pomoćnom sucu, koji ulov za sve natjecatelje iz brodice ili sektora
predaje na matični brod ili na dogovoreno mjesto na obali.
Prigodom predaje ulova, glavni sudac upoznat će natjecatelje o mjestu i vremenu početka
vaganja.

Članak 62.
Prigodna natjecanja (kup, trofej, memorijal i sl.) su natjecanja koja organiziraju udrugeklubovi, županijski savezi ili Savez, koja nemaju službeni karakter i koji su predviñena u
jedinstvenom godišnjem kalendaru natjecanja Saveza.
Organizator prigodnog natjecanja pri provedbi natjecanja dužan je pridržavati se odredbi
ovog Pravilnika i drugih propisa kojima su ureñena natjecanja u športskom ribolovu na moru,
natjecanje prijaviti nadležnom tijelu i pribaviti sva propisana odobrenja.
Na prigodnim natjecanjima, osim pojedinaca i ekipa iz udruga-klubova članica županijskih
saveza, radi razvijanja prijateljskih odnosa i promidžbe turizma i ljepota našeg mora mogu
sudjelovati pojedinci i ekipa iz udruga-klubova iz inozemstva.
Organizator prigodnog natjecanja samostalno odlučuje o tome koga će pozvati na natjecanje
a uz poziv dužan je dostaviti propozicije samog natjecanja. Nakon održanog natjecanja organizator
je dužan dostaviti izvješće županijskom savezu ili Savezu.
Pored vrsta ribolova obuhvaćenih službenim natjecanjima na prigodnim natjecanjima još se
može loviti s panulom iz brodice u pokretu, s ostima iz brodice u pokretu i s obale, i lov sa
skosavicom (pušćom) glavonožaca iz brodice u pokretu i mjestu, te s obale.

Članak 63.
Na službenim natjecanjima mamce (ješku) u dovoljnoj količini za sve natjecatelje i za sve
nastupe osigurava domaćin natjecanja.
Na državnom natjecanju i razigravanju–natjecanju za ulazak u državnu reprezentaciju
domaćin je dužan osigurati najmanje tri kilograma neočišćenih dagnji i 0,5 metara velikog crva ili
četiri kutije crvića.
Na svim ostalim natjecanjima domaćin je dužan osigurati najmanje tri kilograma dagnji i 20
dkg glavonožaca, a po vlastitoj odluci glavonožce može zamijeniti količinom crva iz prethodnog
stavka.
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Iznimno kod natjecanja koja traju četiri sata količina dagnji može se smanjiti na 2,5
kilograma.
Na prigodnim natjecanjima mamac osigurava domaćin natjecanja ili sami natjecatelji po
vlastitom izboru. Ukoliko mamac osigurava domaćin natjecanja ulov pripada domaćinu, u
protivnom ulov nakon vaganja zadržavaju natjecatelji.

Članak 64.
Kako bi domaćin natjecanja bio siguran da će na natjecanju nastupiti oni natjecatelji koji su
prijavljeni za nastup i kako ne bi bilo problema s nepopunjenošću brodica i sektora ždrijebanje i
verifikacija natjecatelja kod jednodnevnih natjecanja provodi se neposredno prije samog početka
natjecanja, a prethodnog dana ako se s time suglasne sve udruge-klubovi čiji natjecatelji nastupaju
na tom natjecanju.
Kod natjecanja koji traju dva ili ili više dana ždrijeb i verifikacija natjecatelja provode se
jedan dan prije natjecanja za prvi dan natjecanja a nakon toga se posebno vrši ždrijeb za svaki
slijedeći dan natjecanja.

Članak 65.
Za natjecanja u športskom ribolovu na moru koriste se brodice čija dužina ne smije biti
manja od 4,5 m, čiji voditelji moraju imati položen ispit za voditelja čamca, koje moraju imati
odgovarajuću opremu za sidrenje ovisno o ribolovnoj zoni na kojoj se održava natjecanje a svaka
brodica označava se posebnim brojem ili slovom.
Za trajanja ribolova ne smiju se koristiti radioureñaji radi meñusobnog dogovaranja
natjecatelja, a zabranjena je i upotreba svih elektronskih ureñaja.
Torenje (brumanje) za ribolov iz brodice u mjestu ili pokretu i obale nije dopušteno.

Članak 66.
Ždrijebom se odreñuje koji će natjecatelji loviti ribu u pojedinoj brodici ili sektoru, broj
lovnog mjesta u brodici i sektoru te koji će mamac unaprijed spremljen u vrećicama koristiti
pojedini natjecatelj u brodici ili sektoru.
Svrha ždrijebanja je da u pojedinoj brodici ili sektoru love natjecatelji iz različitih udrugaklubova i ekipa.

Članak 67.
Da bi se mogao pravilno utvrditi pojedinačni poredak natjecatelja u brodicama i sektorima
domaćin je dužan:
1) osigurati da sva mjesta u brodici i sektoru budu popunjena jer nepopunjenost brodice ili
sektora remeti konačni poredak svih natjecatelja i može pojedine natjecatelje staviti u povoljniji
položaj,
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2) radi izbjegavanja situacije iz prethodne točke osigurati potreban broj pričuvnih
natjecatelja s liste plasmana u dotičnoj kalendarskoj godini, a ako to nije moguće mora osigurati
drugog pričuvnog natjecatelja koji mora biti iste kategorije kao i natjecatelj umjesto kojeg nastupa.
U slučaju da brodica ili sektor bude popunjen s pričuvnim natjecateljem koji nije s liste
plasmana u dotičnoj kalendarskoj godini ulov tog natjecatelja se važe, utvrñuje se njegov poredak u
brodici li sektoru ali se on ne stavlja na listu pojedinačnog plasmana tog natjecanja.

Članak 68.
Organizator i domaćin natjecanja dužni su po završetku natjecanja sudionicima natjecanja
uručiti listu službenih rezultata natjecanja.
Poželjno je da se voditeljima ili izbornicima ekipa udruga- klubova ili županijskih saveza,
lista službenih rezultata natjecanja uruči istog dana po završetku natjecanja, a ako to nije moguće
rezultati se dostavljaju naknadno.

Članak 69.
Proglašenje službenih rezultata natjecanja i uručenje priznanja svečanog su karaktera a
obavljaju se u otvorenim ili zatvorenim prostorima uz nazočnost svih sudionika natjecanja,
uzvanika i predstavnika sredstava javnog priopćavanja.
Rezultati s lista plasmana čitaju se od posljednje plasiranog natjecatelja do prvo plasiranog
natjecatelja, pozvani najuspješniji pojedinci i ekipa izlaze na podij gdje im opunomoćenik
organizatora ili druga osoba uručuje službena priznanja (pehari, medalje) a nakon toga priznanja ili
druge nagrade uručuju predstavnici organizacija ili pojedinci koji su osigurali ta priznanja ili
nagrade.
Nakon proglašenja službenih rezultata natjecanja i uručenja nagrada i priznanja
opunomoćenik organizatora proglašava natjecanje zatvorenim.

Članak 70.
Ribolovni alat i oprema koja se koristi u športskom ribolovu na moru jesu:
a) udičarski
− štap s koturom dužine maksimalno do 5 m, osim ako organizator neslužbenih natjecanja
ne odredi drugačije. Tijekom natjecanja može se koristiti samo jedan štap sa pričvršćenim
predvezom, a ostali štapovi mogu biti razvučeni ali bez predveza. Predvez od omče koja se
pričvršćuje za najlon sa kotura do olova ne smije prelaziti dužinu štapa na koji je pričvršćen.
Olovnica ne smije biti lakša od 20 grama, a ista može biti bojana, plutajuće olovnice nisu
dozvoljene.
− povraz ili tunja na motovilu za ribolov s rukom; za struk i olovnicu vrijede ista pravila
kao i za štap s koturom; povlačni povraz (panula) na motovilu ili štapu s koturom na koji se
vrtuljkom ili bez njega nastavlja predvez s umjetnom ili prirodnom varalicom i olovnicom po izboru
a koristi se za lov iz brodice u pokretu,
− parangal do pedeset udica maksimalno
− skosavica za lov glavonožaca iz brodice (u pokretu ili u mjestu) ili s obale na čijem
predvezu može biti umjetna ili prirodna varalica sa vijencem igala na kraju. Upotreba plovaka za
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ribolov iz brodice ili s obale na službenim natjecanjima nije dopuštena.
b) probodni
− osti sa ili bez umjetnog osvjetljenja čija je jačina propisana zakonom, uz upotrebu
vesala, bez ugrañenog motora i bez stakala na dnu brodice,
− podvodna puška s ostima i harpunom za lov ribe danju uz uvjete propisane zakonom.
Članak 71.
Na natjecanjima natjecatelj uz navedeni alat i opremu može koristiti pomoćna sredstva kao
što su primjerice: - motku s kukom (ganač, brankanel) za prihvat ribe; - stalak-držač štapa za
ribolov s obale; - mjerilo dužine riba, - nož za rezanje ješke; - kliješta za vañenje i stezanje udica; daščicu za rezanje ješke; - krpe za brisanje, sak (spurtil)

Članak 72.
Na službenim natjecanjima na svim stupnjevima i u svim kategorijama lovi se štapom s
koturom.
Prigodom ribolova dopušteno je koristiti samo jedan opremljeni štap ili motovilo s
predvezom do tri udice dok u pripremi za upotrebu natjecatelj može imati pričuvni pribor (štap,
motovilo, osti) ali na glavnom struku ne smiju biti predvezi s udicama i olovnicom. Pričuvni
predvezi mogu se mijenjati prema potrebi.

Članak 73.
Ako u tijeku natjecanja doñe do nastupa izvanrednih i nepredviñenih situacija (iznenandna
bolest ili ozljeda natjecatelja, kvar brodice, ugroženost natjecatelja isljed nevremena i sl) natjecatelj
je dužan pružiti pomoć natjecatelju ili natjecateljima koji su zapali u jednu od navedenih situacija,
makar i naštetu svog športskog rezultata (fair-play).

b) Natjecanja s brodice

Članak 74.
Svi natjecatelji moraju biti u brodici najmanje 30 minuta prije početka ribolova nakon čega
glavni sudac daje znak za polazak u zonu ribolova gdje brodice zauzimaju ribolovno mjesto na
moru i sidre se s time da razmak izmeñu brodica mora biti najmanje 30 metara u krug.
Glavni sudac mora dati znak za pripremu ješke najmanje 15 minuta prije početka ribolova, a
u suprotnom će se odgoditi davanje znaka za početak ribolova.
Brodice s natjecateljima u pokretu ne smiju se tijekom ribolova približavati jedna drugoj na
razmak manji od 10 metara, ne smiju se privezivati za ranije postavljena sidrišta, uz obalu,
natjecatelji ne smiju izlaziti na obalu.
Uz brodicu na ribolovnom mjestu može pristati samo sudački brod, spasilačko i sanitetsko
plovilo na dogovoreni pozivni znak ili ako sudac uoči kakvu nepravilnost.
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Članak 75.
Ribolovno mjesto označava se brojem najmanje od 1 do 4. Raspored ribolovnih mjesta u
brodici je slijedeći:
a)
b)
c)
d)

broj 1 je pramac desno,
broj 2 je krma desno,
broj 3 je krma lijevo i
broj 4 je pramac lijevo.

Ribolovna mjesta u brodici odreñuju se izvlačenjem, a izvlačenje se vrši po redosljedu kako
su natjecatelji rangirani u jakosne skupine.
Natjecatelji mijenjaju ribolovna mjesta u brodici svakih 1 sat i 15 minuta na način da kod
prve promjene broj 1 ide na broj 3,broj 2 na broj 4,broj 3 na broj 1,broj 4 na broj 2, kod druge
promjene u krug za jedno mjesto u smjeru kazaljke na satu i kod treće promjene
kao kod prve (shema promjena u prilogu Pravilnika ).
Odabir ribolovnog mjesta na moru na kojem će se loviti prvi odreñuje nositelj brodice, a o
svakoj daljnjoj promjeni mjesta na moru odlučuje većina.

Članak 76.
Kod ribolova na moru najprije isplovljava matični brod, a iza njega sve brodice s
natjecateljima.
Kada se sve brodice okupe na polaznoj poziciji, glavni sudac daje znak za početak
natjecanja, obavještava natjecatelje i voditelje brodica o točnom vremenu završetka natjecanja i
gdje će biti pozicija matičnog broda radi preuzimanja ulova od natjecatelja.

Članak 77.
Ribolovni pribor se spušta u more nakon sidrenja brodice, a u slučaju "oranja" natjecatelji su
dužni izvući pribor iz mora sve dok se brodica ispravno ne usidri.
Nije dopušteno zabacivanje pribora, ukoliko organizator u propozicijama ne odredi drukčije,
pa se pribor u more spušta podbacivanjem
Struk s udicom zakačen za dno se kida ili oslobaña potezom štapa ili navlačenjem rukom.
Ulovljena riba koja se otkači s udice u moru ne priznaje se kao ulov.

Članak 78.
“Nije dopušteno loviti na pola mora” što znači da olovo uvijek mora biti spušteno na dno
mora. Isto tako prilikom dizanja osnove, mijenjanja mamca ili skidanja ulovljene ribe, sve udice
moraju biti dignute u brod.
U slučaju da natjecatelj smatra da drugi natjecatelj lovi protivno stavku 1. ovog članka
dužan je odmah na to upozoriti pomoćnog suca – barkariola koji će od natjecatelja za kojeg se
sumnja da lovi na nedopušteni način zatražiti da odmah otpusti mašinu, pa ako olovnica počne
padati prema dnu o tome će pomoćni sudac odmah obavijestiti glavnog suca koji će takvog
natjecatelja diskvalificirati.
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c) Natjecanja s obale

Članak 79.
Konfiguracija obale, morskog dna, dubina mora i moguća visina valova odreñuju dva načina
ribolova:
1) ribolov s visoke obale koji se u pravilu obavlja danju
- prirodne, neizgrañene, hridinaste obale (Rock casting),
- izgrañene obale (valobrani, lukobrani, gatovi),
Državna prvenstva u natjecanjima sa obale
(školjerama).

ne mogu se održavati na lukobranima

2) ribolov s niske – položene obale.,

Članak 80.
Ribolov s obale obavlja se u ribolovnoj zoni koja je podijeljena na sektore.
Ribolovni sektori označavaju se rimskim brojem (I., II., itd.) ili slovima (A., B., itd), a
ribolovna mjesta u sektoru označavaju se arapskim brojevima (1., 2., itd).
Ako ribu lovi više kategorija natjecatelja za svaku kategoriju odreñuje se posebna ribolovna
zona, a ribolovne zone mogu se nastavljati jedna na drugu.
U ribolovnu zonu zabranjen je pristup motriteljima i šetačima, a o redu u ribolovnoj zoni
brinu se glavni i pomoćni sudac.
Ribolovna mjesta u sektoru odreñuju se izvlačenjem od lijeva prema desno u smjeru
akvatorija i to po redosljedu kako su natjecatelji rangirani u jakosne skupine.

Članak 81.
Glavna i pričuvna ribolovna mjesta u lovu s obale moraju imati osiguran prilaz, mora se
voditi računa o sigurnom smještaju natjecatelja i pomoćnih sudaca a natjecateljima se moraju
osigurati uvjeti za nesmetani ribolov.
Invalidne osobe natječu se isključivo s ureñene obale.
Sektori i ribolovna mjesta u sektoru odreñuju se od lijeva prema desno gledano u smjeru
mora, a označavaju se najkasnije 2 sata prije početka ribolova.
Ribolovne sektore izvlače nositelji sektora neposredno pred odlazak u zonu lova.
Članak 82.
Kod ribolova s obale u sektore prvi ulaze pomoćni suci koji dočekuju natjecatelje i upućuju
ih na ribolovna mjesta u sektoru, a nakon što se natjecatelji smjeste i obave sve pripreme za početak
natjecanja, glavni sudac daje znak za početak natjecanja.
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Natjecatelji moraju biti na svojim ribolovnim mjestima najmanje 30 min prije početka
natjecanja, a znak za pripremu ješke mora se dati najmanje 15 minuta prije početka natjecanja, u
suprotnom će se odgoditi davanje znaka za početak natjecanja.

Članak 83.
Na ribolovnom mjestu u sektoru natjecatelji koriste ribolovni alat zabacivanjem ili
podbacivanjem okomito na smjer pružanja obale i to tako da ne ometaju natjecatelje na susjednim
natjecateljskim mjestima.
Kod skidanja ulovljene ribe ili stavljanja mamca natjecatelj smije pribor odložiti na tlo,
zabranjeno je korištenje sprejeva za bojanje olovnice ili dodavanje mirisa mamcu.
Za trajanja ribolova s ureñene ili hridinaste obale natjecatelj ne smije odložiti štap da "štap
sam lovi".
Upotreba stalka za štap obavezan je na natjecanjima za izbor Državne reprezentacijerazigravanjima, a što će se posebno propisati propozicijama za to natjecanje.

Članak 84.
Natjecatelj na krajnjem ribolovnom mjestu u sektoru nema pravo koristiti veći morski
prostor što znači da ne smije zabacivati izvan svog sektora (koso zabacivanje), a da bi se to
osiguralo domaćin natjecanja dužan je osigurati nultog natjecatelja. Ako je natjecatelj s tri strane
okružen morem ne smije zabacivati ni postrance ni unatrag.
Udaljavanje natjecatelja s ribolovnog mjesta i ulazak nepozvanih osoba na ribolovno mjesto
bez odobrenja pomoćnog ili glavnog suca zabranjeno je.
Za izvlačenje većeg ili po zdravlje opasnog primjerka ribe, natjecatelj može zatražiti pomoć
pomoćnog suca u trenutku kada je riba dovučena do obale. Natjecatelj mora imati vreću za ulov i
sak (loprada, janka) a u moru otkačeni primjerak ne smije se dohvaćati niti se priznaje u važeći
ulov.
Prilikom zabacivanja štapa ili izvlačenja ribe natjecatelj može zagaziti u more najviše do
visine koljena i nakon obavljene radnje odmah se mora vratiti na suho.

Članak 85.
Za svaki sektor u ribolovu s obale odreñuje se pomoćni sudac, a na natjecanjima koje
organizira Savez pomoćni sudac mora biti osoba s položenim ispitom za suca u športskom ribolovu.
Pomoćni sudac tijekom natjecanja, bilo ono jednodnevno ili višednevno, ostaje u istom
sektoru a po završetku natjecanja pomaže natjecateljima da izmjere ribu, stavlja je u vrećicu i s
natjecateljima supotpisuje zapisnik o broju ulovljenih primjeraka riba koje predaje na vaganje.
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XI Bodovanje i utvrñivanje poretka na natjecanju

Članak 86.
Postupkom bodovanja utvrñuje se:
a) poredak (plasman) pojedinaca i ekipa na natjecanjima,
b) lista. - najuspješnijih natjecatelja u pojedinoj kategoriji,
- najuspješnijih reprezentativaca,
- najuspješnijh udruga-klubova
- najuspješnijih županijskih saveza,
- najuspješnijih domaćina natjecanja.

Članak 87.
Mjerenjem dužine, težine najvećeg primjerka, brojanjem i vaganjem ulovljenih važećih i
nevažećih primjeraka riba, vrednuje se ulov pojedinog natjecatelja i ekipa.
Poredak (plasman) natjecatelja i ekipa na pojedinom natjecanju ovisi o ostvarenim
rezultatima koji se odreñuju na slijedeći način:
1) težinskim bodovima utvrñuje se poredak natjecatelja na jednodnevnom natjecanju,
2) plasmanskim bodovima (mjesto koje je natjecatelj zauzeo nakon odreñivanja poretkaplasmana) utvrñuje se:
- poredak ekipa kod jednodnevnog natjecanja
- poredak pojedinaca i ekipa kad natjecanje traje dva i više dana ili nastupa.

Članak 88.
Jedan gram ulova ima vrijednost 1 težinskog boda (TB), tj. 1 g = 1 bod.
Težinskim bodovima vrednuje se važeći, nevažeći i priznati ulov te najveći primjerak
ulovljene ribe.
Težinskim bodovima vrednuju se svi ulovljeni primjerci riba uz slijedeća ograničenja:
- primjerci riba teži od 5 kg boduju se s 5.000 tisuća bodova bez obzira na stvarnu težinu,
- ne smiju se predati na vaganje primjerci riba čija je dužina ispod dužine propisane
Naredbom o zaštitti riba i drugih morskih organizama, a ako natjecatelj preda takvu ribu na vaganje
bit će diskvalifiiran za taj nastup odnosno za taj dan natjecanja,
- ulovljeni primjerci riba manji od 15 cm u ribolovu iz brodice i manji od 10 cm u ribolovu s
obale ne prizanju se kao važeći ulov, a ako je težina tih riba iznad 10 % od ukupne težine važećeg
ulova natjecatelj će biti diskvalificiran za taj nastup odnosno za taj dan natjecanja ,
- ulov koji čine ostaci ribe ili cijeli primjerci mamaca ili jako oštećeni primjerci riba nastali
raznim manipulacijama (osim oštećenja nastalih zbog vañenja udice) ne priznaju se u važeći ulov,
- riba koja zagrize ili proguta udicu jednog natjecatelja a tijelom se zakači za udicu drugog
natjecatelja priznaje se kao ulov natjecatelju čija je udica u ustima ribe.

Članak 89.
Plasmanske bodove (PB) odreñuju težinski bodovi i to tako da natjecatelj s najvećim
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težinskim bodovima dobije najmanji plasmanski bod a natjecatelj s najmanjim težinskim bodovima
dobiva najveći plasmanski bod, npr. na natjecanju na kojem je sudjelovalo 28 natjecatelja
natjecatelj koji ima najviše težinskih bodova i koji je u ukupnom poretku zauzeo 1. mjesto dobiva
jedan plasmanski bod, a natjecatelj koji ima najmanje težinskih bodova i koji je u ukupnom poretku
zauzeo 28. mjesto dobiva dvadeset osam plasmanskih bodova.
U drugim situacijama plasmanski bodovi odreñuju se na slijedeći način:
a) natjecatelju koji uopće nije ostvario težinske bodove (nema važećeg ulova) plasmanski se
bodovi odreñuju tako da se broju natjecatelja koji su imali važeći ulov doda broj natjecatelja koji
nisu imali važeći ulov i taj broj podijeli s brojem 2, npr. ako je na natjecanju 18 natjecatelja imalo
važeći ulov a njih 6 ne, svi natjecatelji bez ulova imaju 21 plasmanski bod (18 + 6:2 = 21) a
poredak natjecatelja po kojem će biti upisani na listu tog natjecanja odreñuje se ždrijebom,
b) ako na natjecanju ekipa predstavlja pojedinac onda taj pojedinac-ekipa osvaja plasmanske
bodove koji se dobiju tako da njegovom plasmanskom bodu doda ukupni broj natjecatelja koji su
nastupili na natjecanju te doda broj koji se dobije kada se broj ekipa koje su nastupile s jednim
natjecateljem podijeli s brojem 2, npr. ako na natjecanju nastupi 24 pojedinca a od toga 6 ekipa čini
1 natjecatelj, ekipa čiji je natjecatelj imao 1 plasmanski bod dodaje se broj 24 te broj 6:2, pa bi ta
ekipa osvojila 28 plasmanskih bodova (1 + 24 + 6:2 = 28),
c) način odreñivanja plasmanskih bodova naveden u točki b) ovog članka primjenjuje se i
kod odreñivanja plasmanskih bodova reprezentacije koja je u odreñenoj disciplini nastupila u
krnjem sastavu.
d) natjecatelju ili ekipa koji su u jednom nastupu diskvalificirani (a nisu udaljeni s
natjecanja) ne priznaje se niti jedan težinski bod a njima se pripisuje onoliko plasmanskih bodova
koliko je bilo ukupno sudionika na natjecanju, npr. ako je na natjecanju nastupilo 24 natjecatelja
svaki diskvalificirani natjecatelj dobiva 24 plasmanska boda.

Članak 90.
Pod važećim ulovom podrazumjevaju se težinski bodovi svih ulovljenih primjeraka riba koji
udovoljavanju kriterijima iz Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama te koji su duži od
15 centimetara kod lova iz brodice i duži od 10 cm kod lova s obale.
Pod nevažećim ulovom smatraju se primjerci riba koji ne udovoljavaju kriterijima iz
Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama, čija je dužina ispod 15 cm kod lova iz brodice i
ispod 10 cm kod lova s obale.
Priznati ulov dobije se kada se od važećeg ulova odbije nevažeći ulov.

Članak 91.
Prije početka vaganja ždrijebom će se odrediti redosljed vaganja po sektorima.
Prigodom vaganja ulova koji je natjecatelj predao na vaganje vrši se:
- kontrola dužine ulovljenih primjeraka riba,
- kontrola ispravnosti ulovljenih primjeraka ribe,
- utvrñivanje ukupnog broja ulovljenih primjeraka riba,
- vaganje važećeg i nevažećeg ulova te najtežeg primjerka ribe.
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Članak 92.
Dužinu pojedinog primjerka ribe mjeri natjecatelj prigodom ulova mjerilom dužine, koje na
natjecanje donosi sam, a u slučaju spora oko dužine ribe meritorna je mjera i odluka glavnog suca.
Riba se mjeri od početka glave do kraja duže repne peraje, a mjerenje ribe može ponoviti i pomoćni
sudac ako to natjecatelj od njega zatraži. Rizik da li će pojedini primjerak ribe, glede njene dužine,
biti priznat kao važeći ulov snosi sam natjecatelj.
Ribu koja ne udovoljava propisanim uvjetima a koja ima šanse da preživi natjecatelj je
dužan vratiti u more.
Članak 93.
Ispravnost ulovljenog primjerka ribe kontrolira glavni sudac na stolu za vaganje. Ukoliko
postoji spor izmeñu natjecatelja i pomoćnog suca, oko toga da li pojedini primjerak ribe podoban za
predaju na vaganje, takav primjerak ribe mjeri se posebno u prisustvu rukovodstva natjecanja,
natjecatelja ili kapetana ekipa.
Brojenje ulovljenih primjeraka riba obavljaju zajedno natjecatelj i pomoćni sudac nakon
čega se riba stavlja u vrećicu u kojoj se predaje na vaganje, a natjecatelj i pomoćni sudac
supotpisuju dva primjerka popisa ulovljenih riba od kojih jedan primjerak zadržava pomoćni sudac i
predaje ga zajedno s ulovom glavnom sucu, a drugi primjerak radi kontrole zadržava natjecatelj.
Ako pomoćni sudac ima položen sudački ispit, glavni sudac nije dužan provjeravati
ispravnost broja ulovljenih primjeraka.
Ukoliko glavni sudac tijekom vaganja utvrdi da je u vrećici veći broj primjeraka riba od
broja navedenog u popisu ulovljenih riba, od ukupnog važećeg ulova oduzet će se umnožak težine
prosječne ulovljene ribe (koja se dobije dijelenjem ukupnog priznatog ulova – težine, sa brojem
ulovljenih primjeraka) sa brojem prekobrojnih primjeraka.

Članak 94.
Temelj za odreñivanje pojedinačnog i ekipnog poretka (plasmana) bilo da se radi o jednodnevnom
ili višednevnom natjecanju ili jednom ili više nastupa su rezultati koje ostvari pojedinac a to su :
- težinski bodovi važećeg ulova,
- težinski bodovi nevažećeg ulova,
- težinski bodovi priznatog (ostvarenog) ulova,
- težina najvećeg ulovljenog primjerka ribe,
- broj priznatih ulovljenih primjeraka ribe.

Članak 95.
Rezultati bodovanja upisuju se ručno u listu za obračun bodova ili se obrañuju kompjuterski.
Izračunati pojedinačni i ekipni poredak s navedenih lista unosi se u konačne pregledne liste
poretka koje se čuvaju kao dokument trajne vrijednosti.
.
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Članak 96.
Jednistvenim poretkom se utvrñuje pojedinačni poredak temeljem težinskih bodova i
momčadski poredak temeljem plasmanskih bodova pojedinaca koji čine momčad.
Kad je natjecanje i pojedinačno i momčadsko težinski bodovi se pretvaraju u plasmanske a
na temelju nih se odreñuje momčadski poredak.

Članak 97.
Poredak u brodicama i sektorima utvrñuje se ovisno o broju ostvarenih težinskih bodova od
1. pa do mjesta “x” ovisno o broju natjecatelja u sektoru .
Prvoplasirani u brodicama ili sektoru plasiraju se od prvog do mjesta koliko je bilo brodica
ili sektora ovisno o ostvarenim težinskim bodovima. Na isti način utvrñuje se poredak svih ostalih
natjecatelja koji su u brodicama ili sektorima zauzimali druga , treća ili “x” mjesta (npr. ako ja na
natjecanju sudjelovalo 8 brodica ili se lovilo u 8 sektora s po 4 natjecatelja, prvoplasirani u
brodicama i sektorima zauzimaju poredak od 1. do 8. mjesta zavisno od broja težinskih bodova, svi
drugoplasirani u brodicama i sektorima, zavisno od broja težinskih bodova, osvajaju druga mjesta
(npr. ako je na natjecanju sudjelovalo 8 brodica ili se lovilo u 8 sektora s po četiri natjecatelja,
drugoplasirani u brodicama i sektorima zauzimaju poredak od 9 do 16 mjesta zavisno od broja
težinskih bodova), svi trećeplasirani zauzimaju poredak od 17 do 24 mjesta, svi četvrtoplasirani
zauzimaju poredak od 25 do 32 mjesta.

Članak 98.
Pojedinačni poredak na jednodnevnom natjecanju može se utvrditi na temelju težinskih ili
plasmanskih bodova, a na temelju plasmanskih bodova utvrñuje se na način da se najprije utvrdi
poredak natjecatelja u svakoj brodici i sektoru a nakon toga konačni jedinstveni poredak za sve
natjecatelje, dok se ekipni poredak utvrñuje na način da se utvrde plasmanski bodovi natjecatelja
koji čine ekipa, a nakon toga zbrajanjem njihovih plasmanskih bodova utvrñuje se poredak ekipa.
Na višednevnom natjecanju pojedinačni poredak se utvrñuje na način da se najprije za svaki
dan natjecanja utvrdi pojedinačni poredak a nakon toga zbrajaju se plasmanski bodovi natjecatelja
svakog dana natjecanja koji odreñuju konačni pojedinačni poredak za oba ili više dana natjecanja, a
natjecatelj s manjim brojem plasmanskih bodova bolje je plasiran.
Na višednevnom natjecanju ekipni poredak utvrñuje se na način da se zbroje plasmanski
bodovi natjecatelja koji čine ekipu ostvareni svakog dana natjecanja, a ekipa s manjim brojem
plasmanskih bodova bolje je plasirana.

Članak 99.
Kontrola, mjerenje, brojanje i vaganje ulova obavlja se na sudačkom stolu koji na primjeren
način mora biti ograñen kako bi postupak vaganja bio vidljiv i dostupan natjecateljima i drugim
zainteresiranim osobama.
Kada je ulov svih natjecatelja dopremljen do sudačkog stola glavni sudac objavljuje početak
vaganja i upoznaje natjecatelje, voditelje ili izbornike ekipa da imaju pravo prisustvovati činu
kontrole, mjerenja, brojenja i vaganja ulova.
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Vaganje ulova pojedinog natjecatelja odvija se slijedećim redom:
- glavni sudac glasno izvikuje prezime natjecatelja i oznaku brodice ili sektora u kojem je lovio
- glavni sudac ili njegovi pomoćnici istresaju ulov u posebnu posudu
- nakon toga pristupa se brojanju i mjerenju dužine onih primjeraka riba za koje glavni sudac ocijeni
da bi mogle biti nevažeće, a ako takvih riba ima one se odvajaju, važe se najteži primjerak ulovljene
ribe, zatim se važe važeći ulov, pa nevažeči, koji se odbija od važećeg i na kraju glavni sudac
glasno objavljuje priznati ulov, koji se upisuje u kompjuter i na posebnu tabelu koju osigurava
domaćin natjecanja
- nakon objave priznatog ulova, cjelokupni ulov vraća se u vrećicu natjecatelja i tamo ostaje do
isteka vremena predviñenog za izjavljivanje žalbe,
- po isteku roka predviñenog za izjavljivanje žalbe, ulov, ovisno o napomeni u propozicijama
preuzima natjecatelj ili domaćin natjecanja.
Ukoliko postoji opravdana sumnja da je pojedinom primjerku ribe težina umjetno povećana
(tzv. kljukanje ribe) natjecatelj, voditelj ili izbornik ekipa mogu zahtijevati od glavnog suca (a to
može napraviti i sam glavni sudac) da se radi provjere te činjenice otvore pojedini primjerci ribe.

Članak 100.
Nakon što glavni sudac objavi da je vaganje završeno, natjecatelj, voditelj i izbornik ekipa
udruge-kluba ili županijskog saveza može u roku od 15 minuta i uz plaćanje propisane pristojbe u
pismenom obliku izjaviti žalbu, ukoliko smatra da nije poštivan postupak propisam čl. 108. ovog
Pravilnika ili da je tijekom ribolova došlo do povredbe odredbi ovog Pravilnika, koje mogu biti od
utjecaja na regularnost ostvarenog rezultata pojedinog natjecatelja ili natjecanja u cjelini.
Žalba se predaje glavnom sucu, o žalbi odlučuje rukovodstvo natjecanja, a o njoj
rukovodstvo mora donjeti odluku prije proglašenja službenih rezultata natjecanja.
Rukovodstvo natjecanja podnositelja žalbe, o svojoj odluci po žalbi obavještava usmeno, a
podnositelj žalbe može zahtjevati da mu se odluka o žalbi dostavi naknadno u pismenom obliku.
Odlučujući o žalbi rukovodstvo natjecanja može žalbu usvojiti kao osnovanu i opravdanu,
odbiti žalbu kao neosnovanu ili odbaciti je, ako je izjavljena po proteku roka za žalbu. Ako žalba
bude odbijena ili odbačena pristojba pripada organizatoru natjecanja.
Ukoliko nije zadovoljan odlukom rukovodstva natjecanja, podnositelj žalbe može izjaviti
žalbu Izvršnom odboru Saveza u roku od 15 dana računajući od dana usmenog saopćenja odluke ili
dostave odluke u pismenom obliku, a odluka Izvršnog odbora Saveza je konačna.

Članak 101.
Kada više natjecatelja ostvari isti broj bodova bolji je natjecatelj koji ispuni slijedeće uvjete:
a) jednodnevno natjecanje
p o j e d i n a č n o 1. ribolov iz usidrene brodice i s obale
- pojedinac koji ulovi manji broj primjeraka riba,
- pojedinac koji ulovi teži primjerak ribe,
2. ribolov iz brodice u pokretu
- pojedinac koji ulovi više primjeraka riba,
- pojedinac koji ulovi teži primjerak ribe,
Rijeka, 11. listopad. 2008.

36

PRAVILNIK O NATJECANJIMA U UDIČARENJU

3. ribolov s ostima i skocavicom
- pojedinac koji ulovi manje primjeraka,
- pojedinac koj ulovi teži primjerak.
E k i p n o – ekipa u kojoj pojedinac ima bolji plasman, npr. ako su dvije ekipe osvojile 5
plasmanskih bodova bolje je plasirana ekipa čiji su članovi osvojili 1. i 4. mjesto od ekipa čiji su
članovi osvojili 2. i 3. mjesto.
b) višednevno natjecanje
p o j e d i n a č n o 1. ribolov iz usidrene brodice i s obale
- pojedinac koji u jednom nastupu ostvari bolji plasman,
- pojedinac koji u svim nastupima ostvari veći težinski ulov,
- pojedinac koj u svim nastupima ulovi manji broj riba,
- pojedinac koji u svim nastupima ulovi teži primjerak,
2. ribolov iz brodice u pokretu
- pojedinac koji u jednom nastupu ostvari bolji plasman,
- pojedinac koji u svim nastupima ostvari veći težinski ulov,
- pojedinac koji u svim nastupima ulovi veći broj riba,
- pojedinac koji u svim nastupima ulovi teži primjerak,
3. Ribolov s ostima i skocavicom
- pojedinac koji ulovi manji broj primjeraka,
- pojedinac koji ulovi teži primjerak,
- pojedinac koji u svim nastupima ulovi manji broj riba
- pojedinac koji u svim nastupima ulovi teži primjerak
- ekipa koja u jednom nastupu ostvari bolji plasman,
- ekipa koja ostvari veći težinski ulov ukupno,
- ekipa koja ulovi manji ukupni broj riba,
- ekipa koja ulovi veću ribu.
U slučaju da dva ili više natjecatelja osvoje isti broj bodova i samo jedan primjerak ribe,
dijeli se plasman..
ekipno

Članak 102.
Udruga-klub ili županijski savez mogu za odreñeno natjecanje, ovisno o propozicijama,
prijaviti:
1) jednu ekipa u odreñenoj kategoriji,
2) više ekipa u odreñenoj kategoriji i to:
- svi sudionici isti broj ekipa ili
- pojedini sudionici različiti broj ekipa.
Neovisno o broju ekipa upućenih na odreñeno natjecanje iz pojedine udrugekluba ili županijskog saveza svaka ekipa se tretira kao posebna ekipa i njen se poredak utvrñuje na
način propisan ovim Pravilnikom.
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XII. Vrednovanje ostvarenih športskih rezultata

Članak 103.
Športaš u športskom ribolovu je natjecatelj koji to svojstvo stječe i obnavlja ga svake godine
nastupom na natjecanju udruge-kluba. Ako natjecatelj ne nastupi u tekućoj kalendarskoj godini na
natjecanju udruge-kluba gubi status športaša i sve pogodnosti koje iz toga proizlaze.
Vrhunski športaš je svojstvo koje se stječe sukladno kriterijima Hrvatskog olimpijskog
odbora i odlukama Saveza kojim se istovremeno utvrñuju prava i obveze vrhunskog športaša.
Na razini županijskog saveza vrednuju se rezultati prve desetorice natjecatelja na
meñuopćinskim, županijskim, meñužupanijskim, državnim, europskim i svjetskim natjecanjima, a
na državnoj razini vrednuju se rezultati od županijskih pa na više.

Članak 104.
Na meñopćinskim natjecanjima pojedina mjesta donose slijedeći broj bodova:
1. - 16 bodova, 2. - 13 bodova, 3 - 11 bodova, 4. - 9 bodova, 5. - 7 bodova, 6. - 5 bodova, 7.-4 boda,
8. - 3 boda, 9. - 2 boda i 10. - 1 bod. Ovi se bodovi kod županijskih natjecanja množe s faktorom 2,
kod meñužupanijskih s faktorom 3, kod državnih s faktorom 4, kod europskih s faktorom 5, a kod
svjetskih natjecanja s faktorom 6.
Najuspješniji natjecatelj godine u pojedinoj kategoriji je onaj koji je na županijskim,
meñužupanijskim, državnim i meñunarodnim natjecanjima ostvario najveći broj bodova
Reprezentativac godine je natjecatelj koji na službenim meñunarodnim natjecanjima osvoji
najviše bodova.
Zbrajanjem bodova pojedinaca plasiranih meñu 10 najuspješnijih natjecatelja u svakoj
kategoriji dobije se ukupni zbir bodova, a udruga-klub s najvećim zbirom bodova je najuspješniji na
nivou županijskog saveza ili Saveza.
Najuspješniji županijski savez dobiva se zbrajanjem:
1. broja reprezentativaca na europskim natjecanjima gdje se broj reprezentativaca množi s
faktorom 10 za europska natjecanja te sa faktorom 20 za svjetska natjecanja.
2. bodova koji pripada osvajačima odličja:
- na meñužupanijskim natjecanjima u pojedinačnoj i momčadskoj konkurenciji: I mjesto 50 bodova, II mjesto - 25 bodova, III mjesto - 10 bodova,
- na državnim natjecanjima: I mjesto - 100 bodova, II mjesto - 75 bodova, III mjesto - 50
bodova,
- na Kupu Hrvatske: I mjesto - 100 bodova, II mjesto - 75 bodova. III mjesto - 50 bodova,
- na europskim natjecanjima: I mjesto - 200 bodova, II mjesto - 150 bodova, III mjesto 100
- bodova.
- na svjetskim natjecanjima: I mjesto - 300 bodova, II mjesto - 200 bodova, III mjesto 100 bodova.
Najuspješniji je onaj županijski savez koji ima ukupno najviše bodova koji se dobiju
zbrajanjem rezultata udičara i podvodnih ribolovaca.
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XIII. Priznanja i nagrade za ostvarene rezultate u športskom ribolovu

Članak 105.
Priznanja u športskom ribolovu mogu dodjeljivati udruge-klubovi, županijski savezi i Savez
i to :
a) natjecateljima i ekipama za ostvarene športske rezultate
- medalje,
- pehari,
- plakete.
b) pojedincima i organizacijama za poseban doprinos u športskom ribolovu
- zahvalnice,
- plakete,
- druge prigodne nagrade.
c) pojedincima i organizacijama za pruženu pomoć i suradnju u natjecanjima u
športskom ribolovu ili u drugim prigodama
- zahvalnice,
- plakete,
- druga prigodna priznanja.

Članak 106.
Za ostvarene športske rezultate dodjeljuju se:
a) medalje
- natjecateljima za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto na službenim natjecanjima u pojedinačnoj i
ekipnoj konkurenciji (zlatna, srebrna i brončana medalja) u pojedinoj kategoriji,
- natjecateljima članovima ekipa i kapetanu reprezentacije na kup natjecanjima za osvojeno
1., 2. i 3. mjesto.
b) pehari
- udrugama-klubovima i županijskim savezima čije ekipa i reprezenatacije na službenim
natjecanjima osvoje 1., 2. i 3. mjesto u pojedinoj kategoriji,
- županijskim savezima koji u pojedinoj i u svim kategorijama zajedno osvoje 1., 2. i 3.
mjesto.
c) plakete
- športašima, reprezentativcima, udrugama-klubovima i županijskim savezima za rezultate
postignute tijekom cijele godine,
- pojedincima natjecateljima za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto na službenim natjecanjima u
pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji ( zlatna, srebrna i brončana medalja) u pojedinoj kategoriji,
Vrednovanje športskih rezultata temeljem kojih pojedinci, udruge-klubovi i županijski
savezi stječu pravo na navedena priznanja vrši se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
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XIX Odreñivanje rokova za održavanje natjecanja u športskom ribolovu

Članak 107.
Vodeći računa o rokovima za provoñenje službenih natjecanja svih stupnjeva, europskih i
svjetskih natjecanja te domaćih i inozemnih prigodnih natjecanja, Savez prije početka natjecateljske
sezone donosi i dostavlja svim županijskim savezima jedinstveni godišnji kalendar natjecanja.
Kod izrade kalendara natjecanja voditi će se računa da se službena natjecanja održe u
slijedećim rokovima:
1) natjecanja udruge-kluba do kraja svibnja,
2) meñuopćinska natjecanja do polovice lipnja,
3) županijska natjecanja do 15. srpnja,
4) meñužupanijska natjecanja i državna natjecanja od rujna do prosinca,
5) kup Hrvatske tijekom listopada i studenog,
Temeljem tog kalendara udruge-klubovi i županijski savezi utvrñuju vlastite godišnje
kalendare službenih i prigodnih natjecanja.
Udruge-klubovi i županijski savezi dužni su termine za održavanje prigodnih natjecanja
prilagoditi jedinstvenom godišnjem kalendaru natjecanja tako da prigodna natjecanja ne
predstavljaju smetnju za uspješno provoñenje službenih natjecanja, a svoje prijedloge za
uvrštavanje prigodnih natjecanja u jedinstveni godišnji kalendar natjecanja udruge-klubovi i
županijski savezi dužni su dostaviti neposredno Savezu najkasnije do kraja kalendarske godine za
slijedeću godinu.

Članak 108.
Županijski savezi i Savez prije početka natjecateljske sezone dužni su odrediti domaćine
natjecanja koji su u njihovoj nadležnosti vodeći računa o ravnomjernom opterećenju udrugaklubova pri organizaciji natjecanja te realnim mogućnostima udruge-kluba ili županijskog saveza za
uspješno provoñenje pojedinog natjecanja.
Domaćina natjecanja koja su u nadležnosti županijskog saveza odreñuje županijski savez
vodeći računa o kriterijima iz prethodnog stavka.
Za državna natjecanja Savez, vodeći računa o kriterijima iz stavka 1. ovog članka, zadužuje
županijske saveze koji su dužni meñu udrugama-klubovima sa svog područja provesti anketu ili
interni natječaj i nakon toga izvjestiti Savez o udruzi-klubu ili više njih koje su odreñene za
domaćina natjecanja. Nakon što je odreñen domaćin natjecanja županijski savez i Savez dužni su i
obvezni domaćinu natjecanja pružiti svu tehničku i drugu pomoć u pripremi natjecanja.

Članak 109.
Kada se radi o svjetskim ili europskim natjecanjima čija je organizacija povjerena Savezu,
Savez je u tom slučaju dužan raspisati natječaj za provoñenje natjecanja i dostaviti ga županijskim
savezima.

Rijeka, 11. listopad. 2008.

40

PRAVILNIK O NATJECANJIMA U UDIČARENJU

U natječaju Savez je dužan navesti sve bitne elemente temeljem kojih će biti izvršen izbor
najboljeg ponuñača za provoñenje natjecanja.
Nakon što se donese odluka o tome kojem će se županijskom savezu povjeriti provoñenje
natjecanja posebnim ugovorom urediti će se meñusobni odnosi izmeñu županijskog saveza i Saveza
te županijskog saveza i uduge-kluba ili više njih koje će biti domaćin natjecanja.
Za organizaciju svjetskih ili europskih natjecanja čije je održavanje dodjeljeno Savezu, bez
obzira na to kojem županijskom savezu ili udruzi-klubu su povjereni poslovi oko neposrednog
provoñenja natjecanja, odgovornost snosi Savez.

Članak 110.
Udruga-klub i županijski savez dužni su domaćinu organizatoru ili domaćinu natjecanja, u
roku navedenom u propozicijama natjecanja, izvršiti prijavu natjecatelja i ekipa za nastup na
natjecanju na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a domaćina natjecanja potrebno je
pravodobno izvjestiti i o eventualnim izmjenama kod prijavljenih natjecatelja i ekipa.

XX. Stegovne mjere

Članak 111.
Za povrede odredbi ovog Pravilnika i nešportsko ponašanje na natjecanju glavni sudac
natjecanja uz konzultaciju s rukovodstvom natjecanja može prema pojedinom natjecatelju primjeniti
slijedeće stegovne mjere:
1) udaljenje natjecatelja s natjecanja bez obzira na to da li natjecanje traje jedan dan ili više
dana (potpuna diskvalifikacija),
2) udaljenje natjecatelja s natjecanja za jedan nastup ako natjecanje traje više dana
(ograničena diskvalifikacija).

Članak 112.
Povredu odredbi ovog Pravilnika i nešportsko ponašanje pojedinog natjecatelja koje za
sobom povlače diskvalifikaciju može neposredno konstatirati glavni sudac, a na povredu odredbi i
nešportsko ponašanje glavnom sucu mogu u usmenoj ili pismenoj formi ukazati drugi natjecatelji,
pomoćni suci, opunomoćenik i voditelj natjecanja te voditelji ili izbornici ekipa.
Glavni sudac odluku o diskvalifikaciji može donijeti u trenutku kada je uočio povredu
odredbi Pravilnika ili nešportsko ponašanje ili po završetku ribolova ali u svakom slučaju prije
početka vaganja ulova.
Protiv usmene odluke o diskvalifikaciji natjecatelj ima pravo, u roku od 15 minuta
računajući od trenutka priopćenja odluke, izjaviti žalbu rukovodstvu natjecanja koje o njoj mora
donijeti odluku prije početka vaganja ulova. Ako žalba natjecatelja bude odbijena ili odbačena
njegov ulov neće se vagati i on neće biti uvršten na plasmansku listu.
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Ako nije zadovoljan odlukom rukovodstva natjecanja diskvalificirani natjecatelj, njegova
udruga-klub ili županijski savez mogu u roku od 15 dana od održanog natjecanja ili od dana kada
im je odluka dostavljena u pismenom obliku, izjaviti žalbu Izvršnom odboru Saveza čija je odluka
konačna.

Članak 113.
Stegovne mjere diskvalifikacije mogu se izreći za vrijeme trajanja natjecanja i po uloženoj
žalbi nakon vaganja.
Stegovna mjera diskvalifikacije za vrijeme trajanja natjecanja izreći će se natjecatelju ako :
- je obavljao ribolov izvan granica ribolovne zone ili izvan svog mjesta za ribolov,
- je obavljao ribolov prije znaka za početak ili poslije znaka za završetak natjecanja,
- je obavljao ribolov nedozvoljenim ribolovnim priborom ili je koristio nedozvoljeni mamac,
- na bilo koji način obavlja torenje (brumanje) na svom ribolovnom mjestu,
- ako se za vrijeme ribolova koristi plovkom ili dodacima na olovnici ili se koristi
ehosonderom ili radioureñajima za traženje povoljnijih ribolovnih mjesta,
- nakon izrečene opomene nedoličnim ponašanjem ometao normalan tijek ribolova, vrijeñao
ili fizički napao članove rukovodstva natjecanja, pomoćnog suca, drugog natjecatelja ili osobe
uključene u provedbu natjecanja, namjerno oštetio tuñu opremu i slično.
- ako je natjecatelj pod tolikim utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava da zbog toga
nije sposoban nastupiti na natjecanju i zbog čega bi mogao dovesti u pitanje svoju i sigurnost drugih
natjecatelja ili drugih osoba uključenih u organizaciju natjecanja,
- ako natjecatelj svoj ulov ustupa drugom natjecatelju ili ga primio od drugog natjeca-telja
ili druge osobe,
- ako u lovu iz usidrene brodice lovi protivno odredbi čl. 78. ovog Pravilnika.
Stegovne mjere iz stavka 1. ovog članka izriče glavni sudac odmah nakon što utvrdi da je
natjecatelj istu počinio.
Stegovne mjere po žalbi mogu se izreći ako:
- natjecatelj počini neku od povreda članka 113. st. 1.
- predao na vaganje ulov koji sadrži primjerke riba čija je dužina ispod dužine propisane
Naredbom o zaštiti riba i drugih morskih organizama,
- ako je utvrñeno da je natjecatelj obavljao ribolov u ribolovnoj zoni dan uoči početka
natjecanja,
- ako se utvrdi da je natjecatelj predao na vaganje primjerke riba čija je težina umjetno
povećana (stavljanje u ribu olova, kamenčića neuobičajene veličine i dr. tzv. kljukanje ribe),
- ako se utvrdi da je natjecatelj predao na vaganje ribu koja nije ulovljena za trajanja
ribolova (riba koja je zbog svog stanja i izgleda očito ulovljena prije natjecanja),
Stegovne mjere iz ovog članka izriče rukovodstvo natjecanja.
Ako natjecanje traje jedan dan a natjecatelj počini bilo koju od navedenih radnji bit će
diskvalificiran za taj nastup odnosno za taj dan natjecanja, a ako natjecanje traje više dana
natjecatelj može biti diskvlaificiran samo za jedan nastup odnosno jedan dan natjecanja (bilo koju
od navedenih radnji počinio je samo na jednom nastupu ili u jednom danu) ili za sve nastupe
odnosno za sve dane natjecanja (bilo koju od navedenih radnji počinio je svakog dana natjecanja).

Rijeka, 11. listopad. 2008.

42

PRAVILNIK O NATJECANJIMA U UDIČARENJU

XV Obrasci koji se koriste kod provedbe natjecanja u športskom ribolovu

Članak 114.
Sastavni dio ovog Pravilnika su obrazci koji se koriste za njegovu primjenu i to:
1. Izjava o osobnoj sposobnosti-odgovornosti za nastup,
2. Prijava za nastup,
3. Lista najuspješnijih športaša,
4. Lista najuspješnijih reprezentativaca,
5. Lista najuspješnijih domaćina natjecanja,
6. Lista godišnjih prvenstvenih i kup natjecanja,
7. Lista za obračun bodova (utvrñivanje pojedinačnog poretka na natjecanju koje traje jedan
dan-jedan nastup)
8. Lista za obračun bodova (utvrñivanje pojedinačnog i ekipnog poretka na jednistvenoj listi
za natjecanje koje traje jedan dan - jedan nastup),
9. Lista za obračun bodova (utvrñivanje ekipnog poretka na jednistvenoj listi za natjecanje
koje traje jedan dan-jedan nastup),
10. Lista za obračun bodova (utvrñivanje pojedinačnog poretka u brodici i sektoru za
natjecanje koje traje jedan dan - jedan nastup),
11. Lista za obračun bodova (utvrñivanje ekipnog poretka u brodici i sektoru za natjecanje
koje traje jedan dan - jedan nastup),
12. Lista za obračun bodova (utvrñivanje pojedinačnog poretka u brodici i sektoru za
natjecanje koje traje dva dana - dva nastupa),
13. Lista za obračun bodova (utvrñivanje ekipnog plasmana u brodici i sektoru za natjecanje
koje traje dva dana - dva nastupa),
14. Lista pojedinačnog plasmana (kod pojedinačnog natjecanja koje traje jedan dan - jedan
nastup ),
15. Lista ekipnog plasmana (kod pojedinačnog i ekipnog natjecanja koje traje jedana dan jedan nastup ),
16. Lista ekipnog plasmana (kod ekipnog natjecanja koje traje jedan dan - jedan nastup ),
17. Lista pojedinačnog plasmana (kod pojedinačnog ili pojedinačnog- ekipnog natjecanja u
brodici i sektoru za natjecanje koje traje dva dana - dva nastupa),
18. Lista ekipnog plasmana (kod ekipnih natjecanja u brodici i sektoru za natjecanje koje
traje dva dana - dva nastupa),
19. Šema izmjena ribolovnih mjesta u brodici u poluvremenu ribolova,
20. Jedinstveni godišnji kalendar natjecanja u športskom ribolovu na moru,
21. Ogledni primjerak propozicija natjecanja,
22. Zapisnik glavnog suca o održanom natjecanju,
23. Popis natjecatelja i ekipa za nastup,
24. Popis natjecatelja po grupama za ždrijebanje mjesta u brodicama i u sektorima,
25. Popis ždrijebanja brodica,
26. Popis ždrijebanja sektora za ribolov s obale,
27. Popis ulovljenih primjeraka riba,
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XVI Završne odredbe

Članak 115.
Na pitanja koja nisu ureñena ovim Pravilnikom primjenjivati će se odredbe općih akata
svjetske ribolovne federacije u koju je učlanjen Savez, opće i pojedinačne odluke nadležnih tijela
Saveza te odluke rukovodstva natjecanja temeljene na dosad stečenim iskustvima u športskom
ribolovu.

Članak 116.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti dosadašnji Pravilnik i sve izmjene i
dopune tog Pravilnika.

Članak 117.
Autentično tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Izvršni odbor Saveza.

Članak 118.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. ožujka 2005.
godine.

PREDSJEDNIK SAVEZA
______________________
ðuro Marinović dr.med.
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IZMJENA RIBOLOVNIH MJESTA U BRODICI NA SLUŽBENIM NATJECANJIMA

prema članku 75:
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