
 

 

Na dopisnoj sjednici Skupštine Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru održane 24. 
prosinca 2017. godine donesene su: 
 
 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČELIMA I OSNOVNIM ELEMENTIMA SUSTAVA 
SPORTSKIH NATJECANJA U SPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU TE UVJETIMA 

SUDJELOVANJA SPORTSKIH RIBOLOVACA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA U 
SPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU 

 
Članak 1. 

 
Dopuna članaka 3. 
 
Savez je član Hrvatskog olimpijskog odbora i član međunarodnih organizacija sportskog 
ribolova na moru, C.I.P.S., F.I.P.S.-M., C.M.A.S. i S.C.A.A., te sustav natjecanja u sportskom 
ribolovu na moru uređuje u skladu sa propisima Hrvatskog olimpijskog odbora i propisima 
navedenih međunarodnih sportskih organizacija. 
 

Članak 2. 
 
Dopuna članaka 25. 
Opunomoćenika natjecanja imenuje organizator natjecanja iz reda osoba s položenim 
ispitom za suca u sportskom ribolovu. 
Opunomoćenik je posrednik između organizatora i domaćina natjecanja, prati pravilnost u 
provedbi natjecanja i primjenu odredbi ovog Pravilnika, ima pravo upozoriti suca ukoliko 
smatra da njegova odluka nije u skladu s odredbama ovog Pravilnika, te može savjetovati 
suca radi donošenja pravilne odluke. 
Opunomoćenik ocjenjuje suđenje suca na natjecanju. 
Opunomoćenik predsjedava sastancima rukovodstva natjecanja. 
 

Članak 3. 
 
U članku  78. briše se „II stupanj- međuopćinska“ 
 

Članak 4. 
 

Članak 82. zbog promjene u čl. 78. mijenja se i glasi: 
 
„Ukoliko postoje uvjeti za održavanje županijskog natjecanja, udruge sa područja županijskog 
saveza neposredno provode županijsko natjecanje. 
Županijsko natjecanje u podvodnom ribolovu može se održati u rokovima koje predloži 
Županijski savez za sportski ribolov na moru županije čija udruga je izvršni organizator 
natjecanja.“ 

Članak 5. 
 
Članak 83. mijenja se i glasi: 
„Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje županijskog natjecanja kada na natjecanju 



 

 

sudjeluje dvije i više udruga s područja djelovanja županijskog saveza. 
Konačan broj natjecatelja na županijskom natjecanju određuje nadležno tijelo županijskog 
saveza, u suglasnosti sa odredbama ovog članka.“ 
 

Članak 6. 
 
Članak 84. se briše. 
 

Članak 7. 
 
Novi članak 102. (dosadašnji 103.) 
Državnu reprezentaciju u podvodnom ribolovu za nastup na europskim ili svjetskim 
natjecanjima, te drugim međunarodnim natjecanjima određuje Izvršni Odbor Saveza na 
temelju službene Rang liste za izbor reprezentacije koju izrađuje Savez i prijedloga izbornika, 
odnosno Komisije za podvodni ribolov. 
Državna reprezentacija sastoji se od 6 (šest) prvoplasiranih natjecatelja na službenoj Rang 
listi. Rang lista formira se na temelju slijedećih kriterija: 
-plasman natjecatelja na 2 (dva) posljednja pojedinačna i ekipna državna natjecanja 
-plasman natjecatelja na 2 posljednja međužupanijska natjecanja 
-plasman natjecatelja pojedinačno i ekipno na posljednjem svjetskom i evropskom 
natjecanju. 
Redoslijed natjecatelja (rang lista natjecatelja) upisuje se u tablicu koju izrađuje Komisija za 
podvodni ribolov za svaku natjecateljsku godinu, koju potvrđuje Izvršni odbor Saveza. 
 

Članak 8. 
 
Članak 140. i 141. se brišu 
Novi članak 140. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načelima i općim elementima 
sustava sportskih natjecanja u sportskom ribolovu na moru te uvjetima sudjelovanja 
sportskih ribolovaca na međunarodnim natjecanjima u sportskom ribolovu na moru donesen 
na sjednici Skupštine u Zadru 12. prosinca 2015. godine. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
           Predsjednik HSSRM: 

Duro MarinovicDuro MarinovicDuro MarinovicDuro Marinovic    dr.med.dr.med.dr.med.dr.med.    

    

    

    

    


