
 

 

Na osnovu članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: HSSRM), 

Izvršni odbor HSSRM na 2. sjednici održanoj 07. svibnja 2016. godine u Zadru te Izmjena i dopuna 
donesenih na 7 sjednici održanoj 27. siječnja 2018. godine donio je  

 
PRAVILNIK O RADU  

HRVATSKIH REPREZENTACIJA ZA RAZDOBLJE  
  2016. – 2020. GODINE 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 

Hrvatske reprezentacije briga su i ponos svakog člana Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru. 

 

Članak 2. 
 

Osiguravanje uvjeta za rad i uspjeh reprezentacija dužnost su svakog člana HSSRM. 

 

Članak 3. 
 

Interesi i potrebe reprezentacija imaju prednost u djelovanju HSSRM. 

 

Članak 4. 
 

Hrvatske reprezentacije u sportskom ribolovu na moru su: 

1. u disciplini udičarenja u sljedećim kategorijama 

- Seniori u lovu štapom sa brodice 

- Seniori u lovu štapom sa obale  

- Seniorke u lovu štapom sa obale  

- Mlađi seniori U21 u  lovu štapom sa brodice 

- Mlađi seniori U21 u lovu štapom sa obale  

- Juniori U16 u lovu štapom sa obale  

2. u disciplini podvodnog ribolova  

3. u disciplini lova na veliku ribu  

 

Članak 5. 
 
Reprezentacije čine natjecatelji, izbornik i po potrebi trener i vođa puta. 

 

II.  NATJECATELJI 
 

Članak 6. 
 

Reprezentativci, kao najistaknutiji predstavnici hrvatskog sportskog ribolova na moru, obvezni su voditi 

računa o dostojnom predstavljanju hrvatskog sporta i Republike Hrvatske, svojim doličnim sportskim 

ponašanjem za vrijeme samog natjecanja  i izvan njega, biti primjer. 

 

Članak 7. 
 
Natjecatelji su obvezni u roku od 15 dana po prijemu obavijesti HSSRM-a pismeno potvrditi svoje 

sudjelovanje u reprezentaciji i preuzimanje svih prava i obveza koje iz toga proizlaze a utvrđena su ovim 
Pravilnikom. 



 

 

Natjecatelji su dužni sudjelovati na svim pripremama, treninzima i drugim aktivnostima reprezentacije. 

Natjecatelj može otkazati sudjelovanje u programu i utvrđenim aktivnostima reprezentacije samo u 

razumnom roku i iz opravdanih razloga. 

Pod razumnim rokom smatra se rok od 30 dana prije dana odlaska na natjecanje, osim u nepredvidivim 

slučajevima kao što su slučaj smrti, iznenadna teža ozljeda ili bolest i nepredviđene neodgodive obaveze 

vezane za zaposlenje ili školovanje. 

Pod opravdanim razlogom podrazumijeva se smrtni slučaj, teška bolest u bliskoj obitelji, teža ozljeda ili 

bolest ili neodgodive obaveze vezane za zaposlenje ili školovanje.  

U slučaju iz stavka 4. natjecatelj ili udruga dužni su o istome bez odgode, a najkasnije u roku od  tri dana 

on nastupa opravdanog razloga izvijestiti tajništvo HSSRM. 

Iznimka su reprezentativci u lovu na veliku ribu koji za sada sufinanciraju nastup svoje reprezentacije. Uz 

sve navedeno oni mogu u razumnom roku opravdano izostati i zbog neodgodivih poslovnih obveza ili ako 

nisu u mogućnosti osigurati potrebna novčana sredstva za svoj nastup. 

 

Članak 8. 
 

U slučaju neopravdanog izostanka natjecatelja s bilo koje aktivnosti reprezentacije, protiv istoga se može 

pokrenuti stegovni postupak. Postupak se pokreće na zahtjev izbornika konkretne reprezentacije, 

predsjednika HSSRM ili dopredsjednika HSSRM nadležnog za konkretnu disciplinu. 

  

Članak 9. 
 

U vremenu priprema i natjecanja natjecatelji su dužni izvršavati dogovorene taktičke zamisli i radnje 

prezentirane od strane izbornika i trenera. 

Dužni su unutar ekipe razmjenjivati znanja, iskustva i zapažanja te se međusobno pomagati u interesu 

cijele ekipe s ciljem postizanja boljeg rezultata. 

 
Članak 10. 

 
Natjecatelji koji namjerno narušavaju sportsku disciplinu i ne poštuju preuzete obaveze, naloge izbornika 

i trenera, bit će primjereno sankcionirani primjenom Stegovnog pravilnika HSSRM. 

 

III.  IZBORNICI 
Članak 11. 

 

Izbornik je stručno osposobljena osoba koja neposredno rukovodi stručnim radom reprezentacije. 

Izbornika nacionalne reprezentacije bira i razrješava Izvršni odbor HSSRM. Izbornik je za svoj rad 

odgovoran Izvršnom odboru HSSRM. 

 

Članak 12. 
 

Uvjeti za izbornika su: 

- da je član je HSSRM, 

- da je imao status natjecatelja,  

- da se aktivno služi engleskim ili francuskim jezikom, 

- prednost imaju kandidati koji su do sada bili izbornici, treneri nacionalnih  reprezentacija ili su kao 

natjecatelji nastupili na službenim međunarodnim natjecanjima, 

- da ne postoje zakonske prepreke za njegovo imenovanje.  

 

Članak 13. 
 

      Izbornik se imenuje na vrijeme na koje je imenovan i Izvršni odbor HSSRM koji ga je  imenovao. 



 

 

 

Članak 14. 
 

      Izbornik može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima: 

- ako neučinkovitim ostvarenjem plana i programa rada reprezentacije u određenom  vremenskom 

periodu, izostanu zadovoljavajući rezultati, 

- ako svojim djelovanjem narušava ugled ovog sporta, a posebno ugled Republike Hrvatske 

- ako počini neki od stegovnih prijestupa a okolnosti prijestupa su takve da iziskuju njegovo razrješenje  

- u svim ostalim slučajevima predviđenim zakonom. 

 

Članak 15. 
 

Ukoliko izbornik podnese ostavku ili mu obveze prestanu iz nekog drugog razloga, Izvršni odbor će 

odrediti vršioca dužnosti do imenovanja novog izbornika. 

 

Članak 16. 
 

Poslovi i zadaci izbornika su: 

- izrada dugoročnog plana i programa rada sa reprezentacijom za razdoblje za koje je izabran kojeg 

odobrava Izvršni odbor HSSRM, 

- izrada godišnjeg plana rada reprezentacije kojeg odobrava Izvršni odbor HSSRM, 

- pravodobna izrada detaljnog plana i programa rada s reprezentativnom selekcijom neposredno pred 

međunarodno natjecanje kojeg odobrava Izvršni odbor HSSRM, 

- stručno rukovođenje treninzima i natjecanjima reprezentacije. 

 

Članak 17. 
 

Izbornik je dužan podnijeti pisano izvješće o pripremama i svakom treningu kao i o međunarodnom 

natjecanju, uključujući kompletnu dokumentaciju i rezultate sa tog natjecanja  na kojem je nastupila 

reprezentacija Izvršnom odboru HSSRM u roku od  15 dana od obavljenog treninga odnosno završetka 

natjecanja. 

 
Članak 18. 

 
Izbornik je na poziv obvezan sudjelovati u radu sjednica Izvršnog odbora HSSRM. Na kraju kalendarske 

godine, izbornik podnosi Izvršnom odboru HSSRM cjelovito godišnje izvješće o radu i rezultatima u 

prethodnoj godini. 

 

Članak 19. 
 

Izbornik predlaže Izvršnom odboru imenovanje trenera za svaki pojedini međunarodni nastup 

reprezentacije.  

 

Članak 20. 
 

Izbornik zajedno sa stručnim službama HSSRM planira i provodi sve pripreme za odlazak na 

međunarodno natjecanje i treninge. 

  

Članak 21. 
 

Izbornik određuje sastav reprezentacije za svaki pojedini dan natjecanja i ima ovlast udaljiti natjecatelje 

koje se neprilično ponašaju ili remete odnose unutar ekipe. 



 

 

 

IV. TRENERI REPREZENTACIJA 
 

Članak 22. 
 

Izvršni odbor može imenovati profesionalnog trenera svih državnih reprezentacija.  

Uvjeti za profesionalnog trenera su: 

- da je član HSSRM,  

- da je bio kao izbornik, trener ili natjecatelj nastupio na najmanje pet službenih međunarodnih 

natjecanja, 

- da je imao status natjecatelja u najmanje pet natjecateljskih sezona,  

- da ne postoje zakonske prepreke za njegovo imenovanje.    

 

Članak 23. 
 

Dužnosti profesionalnog trenera su: 

- obilaziti škole ribolova po udrugama i povremeno aktivno sudjelovati u radu škola, 

- pratiti novosti u ponudi novoga ribolovnoga pribora na tržištu, 

- voditi ljetne ili zimske kampove u kojima sudjeluju reprezentativci i polaznici škola, 

- biti nazočan na službenim natjecanjima koje organizira HSSRM, 

- obilaziti terene odvijanja predstojećih službenih natjecanja, 

- u suradnji sa izbornicima organizirati sve treninge i pripreme reprezentacija,  

- sudjelovati na svim treninzima i pripremama reprezentacija, 

- pravovremeno prikupiti podatke vezane za predstojeće međunarodno natjecanje koji se odnose na 

zone lova, vrstu ribe, potrebnu opremu i sitan pribor neophodan za natjecanje i o istome upoznati sve 

članove ekipe, 

- surađivati sa izbornikom i stručnim službama HSSRM po svim pitanjima koja se tiču priprema i 

međunarodnog nastupa, 

- u pismenom obliku predlagati izborniku plan i program rada svake pojedine selekcije,  

- po završetku svake natjecateljske sezone predati pismeno godišnje izvješće Izvršnom odboru.  

 

 

Članak 24. 
 

Na početku svake sezone Izvršni odbor po pribavljenom mišljenju svih izbornika i profesionalnog trenera 

odlučuje na kojim će međunarodnim natjecanjima profesionalni trener obavljati dužnost trenera 

reprezentacije.  

Dužnosti trenera reprezentacija tijekom natjecanja: 

1) Prije održavanja natjecanja svakog dana upoznati natjecatelja sa sektorom u kojem lovi i 

natjecateljima u sektoru 

2) Organizirati buđenje natjecanja i provjeriti jesu li svi ustali na vrijeme 

3) Provjeriti jesu li sa sobom ponijeli potrebnu odjeću i obuću 

4) Provjeriti da li svi natjecatelji imaju dogovorenu opremu i alate u dostatnoj količini za dane treninga i 

službenog natjecanja 

5) Pri dolasku u sektor natjecanja pomoći natjecateljima u prijenosu opreme ukoliko on to zatraži 

6) Provjetriti da li je natjecatelj na vrijeme priredio mamce i opremu prije početka natjecanja 

7) Pristupiti natjecatelju po zahtjevu izbornika ili natjecatelja i upoznati ga s načinom lova natjecatelja za 

koje prosudi da su uspješni 

8) Upoznati natjecatelje sa satnim ulovom svih natjecatelja u sektoru i s time upoznati i izbornika 

9) Po završetku natjecatelja pokupiti liste ulova koje ima svaki natjecatelj i pomoći mu u nošenju opreme 



 

 

do prijevoza 

10) Biti nazočan pri određivanju plasmanskih bodova ukoliko to izbornik zatraži 

11) Upoznati izbornika sa zdravstvenim stanjem svakog natjecatelja nakon dana lova 

12) Upoznati izbornika sa zahtjevima natjecatelja ukoliko oni postoje 

13) Poštivati dogovore i preporuke tajništva Saveza ukoliko one postoje 

Ukoliko ne putuje vođa puta, obveze vođe puta preuzima trener. 

 

Članak 25. 
 

Za svoj rad trener je odgovoran Izvršnom odboru HSSRM. 

 

Članak 26. 
 

U situaciji kada profesionalni trener ne putuje sa reprezentacijom Izvršni odbor na prijedlog izbornika 

imenuje trenera za konkretno natjecanje. Uvjeti za imenovanje ovog trenera su isti uvjetima za 

imenovanje izbornika osim uvjeta koji se tiče stranih jezika.    

 

Članak 27. 
 

Trener imenovan u skladu sa prethodnim člankom ima sva prava i dužnosti kao i profesionalni trener, 

osim prava i dužnosti koje nisu vezane za pripreme i rad reprezentacija. 

 

 

Članak 28. 
 

Izvršni odbor može na prijedlog izbornika, utvrditi i druga prava i ovlaštenja pojedinih trenera. 

 

V. VOĐA PUTA 
 

Članak 29. 
 

Vođu puta po potrebi  imenuje Izvršni odbor HSSRM za svako natjecanje. 

Uvjeti koje vođa puta mora ispunjavati su : 

- da je član HSSRM  

- da se aktivno služi jezikom države u kojoj se odvija natjecanje ili jednim  od tri službena jezika FIPS-M a 

(njemački,engleski,francuski). 

Poželjno je da vođa puta posjeduje vozačku dozvolu C ili B kategorije i da je vičan vožnji u inozemstvu. 

 

Članak 30. 
 

Dužnosti vođe puta su : 

- u suradnji sa izbornikom i stručnim službama HSSRM organizirati putovanje i provesti sve neophodne 

pripreme vezane za putovanje  

- brinuti se o pravovremenom prijevozu na mjesto odvijanja natjecanja i o povratku kući 

- čuvati svu potrebnu dokumentaciju za put i  odvijanje natjecanja 

- voditi računa o svim dodatnim materijalnim sredstvima za potrebe putovanja i članova ekipe 

- čuvati promidžbeni materijal, prigodne poklone, zastavu i himnu 

- voditi brigu o nabavci dodatne hrane i svih drugih potrepština 

- podnositi financijsko izvješće i  izvješće o putovanju Izvršnom odboru  

- kontaktirati predstavnike drugih ekipa i domaćina 

- kontaktirati stručne službe HSSRM po potrebi 



 

 

- pomagati izbornicima reprezentacije i natjecateljima u realizaciji određenih zahtjeva vezanih za 

odvijanje natjecanja  

 

VI. OPREMA I ODJEĆA   
 

Članak 31. 
 

Opremu za natjecanje natjecatelji osiguravaju sami. 

Prilikom donošenja financijskog plana za narednu godinu Izvršni odbor HSSRM odredit će novčane iznose 

koje će natjecatelji moći potrošiti za nabavku opreme i sitnog pribora tijekom održavanja međunarodnog 

natjecanja u narednoj godini.  

 

Članak 32. 
 

HSSRM članovima reprezentacije, izbornicima i trenerima osigurava odjeću za lov, slobodno vrijeme i 

svečane prigode.  

Reprezentativci, izbornici i treneri  su obvezni tijekom svih svojih aktivnosti u sklopu međunarodnog 

natjecanja nositi isključivo odjeću koju je osigurao i odredio HSSRM. 

Također  su dužni čuvati službenu odjeću do primitka nove. 

 

Članak 33. 
 

Odluku o vrsti i količini odjeće koja će se nabaviti donosi Izvršni odbor HSSRM nakon što se ustroje 

reprezentacije. 

 
Članak 34. 

 
Na službenim pripremama i natjecanjima članovima reprezentacija, izbornicima i trenerima se 

osiguravaju putni troškovi i troškovi boravka. 

 

Članak 35. 
 

Reprezentativci, izbornici i treneri prilikom odlaska na međunarodna natjecanja svoju prtljagu moraju 

nositi u službenim putnim torbama koje je osigurao HSSRM. Osim u službene putne torbe (kovčega i 

putne torbe koja predstavlja tzv ručnu prtljagu) natjecatelji mogu svoju prtljagu spakirati u natjecateljsku 

kutiju standardiziranih dimenzija i futrolu za štapove sa tubom. 

O nabavi službenih putnih torbi odlučivati će Izvršni odbor, ovisno o financijskim mogućnostima HSSRM. 

 
VII. POSEBNE ODREDBE 
 

Članak 36 
 

Za provođenje odredaba i kontrolu provođenja ovog Pravilnika izravno je zadužen tajnik HSSRM, koji o 

eventualnom nepoštivanju ili kršenju Pravilnika odmah izvješćuje Izvršni odbor.  

 

Članak 37. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja .  

 

 

Predsjednik HSSRM: 

Đuro Marinović dr.med. 


