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UPUTSTVA ZA PROVOðENJE NATJECANJA U UDIČARENJU
I. OBAVEZE KANCELARIJE SAVEZA
1. Najmanje 30 dana prije natjecanja pismeno ili telefonom provjeriti da li je domaćin osigurao
sve uvjete da bi se natjecanje moglo regularno provesti, a u slučaju da nije, u okviru
mogućnosti poduzeti potrebne radnje da se uvjeti osiguraju ili angažirati drugog domaćina
2. U suradnji sa predsjednikom komisije za udičarenje ili osobom koju komisija ovlasti
zaključiti listu natjecatelja u 18 sati dana koji prethodi verifikacijama i primjerak liste
dostaviti domaćinu, opunomoćeniku i glavnom sucu.
3. O svakom odustanku natjecatelja odmah izvijestiti predsjednika komisije za udičarenje ili
osobu koju komisija ovlasti kako bi se na vrijeme uvela zamjena
4. Na natjecanje izmeñu ostalog donijeti propozicije, rezultate ovogodišnjih županijskih
odnosno meñužupanijskih natjecanja i prošlogodišnjih meñužupanijskih odnosno državnih
natjecanja u dotičnoj kategoriji, a zavisno od stupnja natjecanja, pristigle ispričnice za
nenastupanje na pojedinom stupnju natjecanja.

II. OBAVEZE DOMAĆINA
a) opće
Osim navedenog u Pravilniku i propozicijama :
1. osigurati prostoriju za održavanje verifikacija i vaganje ulova
2. osigurati numerirane vrećice za ulov
3. osigurati digitalnu elektronsku vagu za vaganje ulova
4. osigurati prisutnost službenog liječnika na mjestu natjecanja kroz cijelo natjecanje
5. osigurati kvalitetan smještaj natjecatelja i mogućnost ostanka u sobama do
proglašenja rezultata

b) u ribolovu sa obale
1. odrediti ribolovnu zonu na način da svi natjecatelji imaju podjednake uvjete za lov pazeći
pri tome da na svakom lovnom mjestu postoji prostor na kojem natjecatelj može nesmetano
stajati i zabacivati štap. Dakle, barem na djelu prostora natjecatelju na dovoljnoj udaljenosti
iza leña ili iznad glave na smije biti prepreka kao što je zid, stablo ili grmlje
2. označiti svako pojedino ribolovno mjesto poslijepodne uoči natjecanja i to pravovremeno
kako bi komisija mogla obaviti pregled zone i odobriti je ili pak tražiti novu zonu
3. u slučaju da objektivno nema obale sa podjednakim uvjetima u dovoljnoj dužini za sve
sektore, odreñeni broj sektora će loviti u drugoj zoni, ali svi sektori moraju loviti s iste vrste
obale, dakle ili sa izgrañene ili sa neizgrañene obale
4. osigurati dovoljan broj nultih natjecatelja, dakle onih koji će biti postavljeni na rub svake
zone.
5. osigurati nazočnost trojice natjecatelja kojima će se popuniti sektori ukoliko neki natjecatelj
ne doñe (tzv smetala), a u skladu sa čl. 39. st.2. Pravilnika
6. osigurati potreban broj pomoćnih sudaca
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c) u ribolovu sa brodice
1. osigurati dovoljan broj otvorenih brodica dužine ne manje od 4,5 metra koje moraju imati
odgovarajuću opremu za sidrenje, te komisiji omogućiti pregled brodica popodne uoči
natjecanja
2. osigurati kopiju karte ribolovne zone za svaku brodicu
3. osigurati nazočnost trojice natjecatelja kojima će se popuniti sektori ukoliko neki natjecatelj
ne doñe (tzv smetala), a u skladu sa čl. 39. st.2. Pravilnika
Tijek verifikacija i ždrijebanja
1.Verifikaciju provode opunomoćenik i glavni sudac koji ujedno rukovodi verifikacijom i to
slijedećim redoslijedom:
-

-

-

prozivkom se provjerava da li su nazočni svi natjecatelji koji imaju pravo nastupa temeljem
liste natjecatelja koja je zaključena prethodnog dana u 18 sati
natjecatelj koji nije nazočan i za kojega voditelj njegove ekipe na verifikaciji ne izjavi da će
stići do početka natjecanja, nema pravo nastupa, a ukoliko bi zbog toga ostalo nepopunjeno
mjesto u sektoru isto će se popuniti smetalom
ukoliko nije nazočan natjecatelj koji je svrstan u prve tri jakosne skupine na njegovo će
mjesto doći slijedeći natjecatelj po istom kriteriju i tako redom do zadnje jakosne skupine jer
smetala u sektoru u oba natjecateljska dana mogu biti samo u zadnjoj jakosnoj skupini
čita se sastav ekipa
provjerava se da li je dokumentacija iz čl. 55. Pravilnika kompletirana za svakog natjecatelja
prelazi se na ždrijebanje kojim rukovodi glavni sudac
Glavni sudac provodi ždrijebanje na slijedeći način:

1. glavni sudac ili osoba koju on ovlasti čita imena natjecatelja tako da će prvi pročitani
natjecatelj nositi natjecateljski broj 1, drugi pročitani broj 2 i tako redom do posljednjeg
natjecatelja. Prvo se čitaju natjecatelji iz prve, zatim druge, pa treće i četvrte jakosne skupine,
što znači da se sektori popunjavaju paralelno, odnosno da se prvo izvlače svi nositelji, zatim svi
drugi i tako redom
2. Nakon što se prozove ime natjecatelja i broj koji nosi, izvlači se oznaka sektora u kojem će
loviti i tako do kraja
3. ukoliko iz iste udruge ima više natjecatelja nego sektora, prvo će se po sektorima rasporediti ti
natjecatelji jednakim postupkom kao pod dva, a zatim svi ostali natjecatelji.
4. oznaku sektora ne smije fizički vršiti nitko iz rukovodstva natjecanja već osoba ili osobe koju u
dogovoru sa rukovodstvom natjecanja odrede nazočni voditelji ekipa i koja će izvučeni papir
dodati glavnom sucu da ga pročita.
5. nositelji sektora će neposredno prije odlaska u zonu lova izvući slovnu oznaku sektora odnosno
brodice u kojoj love
6. oznaku sektora koji će se pregledavati izvući će opunomoćenik natjecanja nakon što svi
natjecatelji budu na svojim lovnim mjestima.
Ukoliko se dva natjecanja u istoj disciplini održavaju na istom mjestu, ždrijebom se odreñuje
koja će kategorija kojeg dana loviti u pojedinoj zoni.
Za regularnost natjecanja, odnosno njegovo provoñenje u skladu sa pravilnikom odgovoran je
opunomoćenik. Stoga je dužan prije natjecanja sa predstavnicima domaćina, glavnim sucem i
pomoćnim sucima provjeriti da li je pripremljeno sve kako bi se natjecanje moglo regularno
provesti, te po potrebi održati sastanak na kojim bi pomoćni suci bili upoznati sa svojim zadaćama.

