HRVATSKI SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU RIJEKA

PRAVILNIK
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
(pročišćeni tekst –nakon Izmjena i dopuna 12. prosinca 2015. godine, 24. prosinca 2017. godine,
31. prosinca 2018. godine)
-za internu upotrebu)

Rijeka, 31. prosinac 2018. godine
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Na temelju članka 60. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru Rijeka i članka
11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02), u skladu sa odredbama članka 47.
stavka 6. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka
21. Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u Republici
Hrvatskoj te uvjetima sudjelovanja hrvatskih sportaša i sportskih udruga na međunarodnim
natjecanjima, prihvaćenog na Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora od 26. studenoga 2013.
godine, Skupština Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru 07. studenog 2014. godine donosi:

PRAVILNIK
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.
Ovim Pravilnikom Hrvatski savez za sportski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: Savez), kao
nacionalni sportski savez 230 sportskih udruga i 8 sportskih županijskih saveza, sa preko 30.000
članova koji djeluju u sportskom ribolovu, utvrđuje načela i elemente na kojima se temelji sustav
sportskih natjecanja u sportskom ribolovu na moru na području Republike Hrvatske te uvjeti
sudjelovanja hrvatskih sportskih ribolovaca i sportskih udruga na međunarodnim sportskim
natjecanjima u sportskom ribolovu na moru.

Članak 2.
Savez utvrđuje osnovne elemente sustava natjecanja u sportskom ribolovu na moru
sukladno Zakonu o sportu, Zakonu o morskom ribarstvu, podzakonskim propisima donesenim u
primjeni tih Zakona te propisima Europske unije koji se odnose na područje sportskog ribolova.

Članak 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.

I Načela sustava natjecanja u sportskom ribolovu na moru
Članak 4.
Sportska natjecanja u sportskom ribolovu na moru organiziraju se radi razvoja i
unapređenja sportskog ribolova na moru, postizanja što boljih rezultata i sportskih ostvarenja te
afirmacije svekolikog hrvatskog sporta.
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Članak 5.
Natjecanja u sportskom ribolovu na moru u Republici Hrvatskoj organiziraju sportske
udruge, županijski savezi i Savez a mogu biti službena ili prigodna, i kroz svoje oblike omogućuju
aktivno bavljenje sportskim ribolovom i sudjelovanje u natjecanjima odgovarajućeg oblika i stupnja
svim zainteresiranima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Saveza.

Članak 6.
Službena natjecanja u sportskom ribolovu na moru obuhvaćaju, po vrsti, natjecanja u
udičarenju, u podvodnom ribolovu i u lovu na veliku ribu (Big game fishing).
Prigodna natjecanja mogu se organizirati u svakoj od gore navedenih vrsta sportskog
ribolova na moru u svrhu promocije i afirmacije sportskog ribolova u društvu kroz svekolike
turističke, rekreacijske, humanitarne, ekološke i druge priredbe.

Članak 7.
Sudjelovanje na natjecanjima u sportskom ribolovu zasniva se na amaterskoj osnovi.
Svi članovi sportskih ribolovnih udruga imaju jednake mogućnosti da putem službenih
natjecanja u sportskom ribolovu na moru, u skladu sa odgovarajućim propisima i sportskim
pravilima Saveza, zadovoljavaju svoje sportske potrebe i interese, kao sportaši ili kao sportski
djelatnici, sukladno svojim sposobnostima i mogućnostima, bez obzira na nacionalnu, etičku,
spolnu, rasnu, političku ili bilo koju drugu različitost među njima.
Članak 8.
Strani državljani u smislu Zakona o sportu imaju pravo sudjelovanja na natjecanjima prvog,
drugog i trećeg stupnja pod jednakim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske, odnosno
državljani zemlje članice Europske unije.
Državljani zemlje članice Europske unije mogu sudjelovati na međužupanijskom natjecanju,
državnom natjecanju, Kupu države i razigravanju za popunu sastava reprezentacije samo ukoliko
ne sudjeluju na nacionalnim prvenstvima druge države u bilo kojoj disciplini sportskog ribolova.
Državljani zemlje članice Europske unije mogu biti članovi državne reprezentacije samo
ukoliko istovremeno nisu i članovi reprezentacije neke druge države u nekoj od disciplina
sportskog ribolova.
Članak 9.
Svi sudionici na natjecanjima u sportskom ribolovu na moru moraju se uzorno ponašati,
poštovati načela sportskog morala i fair playa, čuvati čast i ugled svakog sportskog ribolovca,
udruge i Saveza za športski ribolov na moru te sportsku aktivnost provoditi u skladu sa pravilima
ovog Pravilnika i na temelju istoga donesenih pravilnika o provedbi natjecanja po pojedinim
sportskim granama, odnosno, vrsti natjecanja sportskog ribolova na moru.
Prema sudionicima na natjecanjima u sportskom ribolovu koji ne poštuju pravila utvrđena
navedenim propisima, provesti će se stegovni postupak, sukladno Pravilniku o stegovnoj
odgovornosti.
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Članak 10.
Sustav službenih natjecanja u sportskom ribolovu na moru temelji se na načelu
stupnjevitosti – natjecanja se odvijaju kontinuirano i u vremenskom slijedu od najnižeg do najvišeg
stupnja natjecanja u pojedinim vrstama natjecanja, u jednoj kalendarskoj godini, prema
jedinstvenom godišnjem Kalendaru natjecanja.
Ovisno o kvalifikaciji i rezultatima na natjecanjima nižeg stupnja natjecatelji ostvaruju
mogućnost sudjelovanja u natjecanju višeg stupnja, s krajnjim ciljem postizanja istinskih vrhunskih
sportskih rezultata i formiranja najboljih nacionalnih selekcija sportskog ribolova na moru.
Članak 10.a)
Iznimno od članka 10. službena natjecanja za kategoriju masters odvijaju se u I, II i III
stupnju zajedno sa seniorkama odnosno seniorima. Za tu kategoriju ne održava se IV stupanj
natjecanja (međužupanijsko prvenstvo), te se nastavlja sa državnim prvenstvom.
Iznimno od članka 10. službena natjecanja za kategoriju parova od I-V stupnja se ne
održavaju. Nacionalna selekcija se sastavlja od tri (3) para)koji se formiraju kako slijedi:
1. par – prošlogodišnji prvoplasirani i drugoplasirani senior na listi vrednovanja rezultata
za prethodnu godinu
2. par - prošlogodišnji trećeplasirani senior i prvoplasirana seniorka na listi vrednovanja
rezultata za prethodnu godinu
3. par - prošlogodišnja drugoplasirana seniorka i prvoplasirani mlađi senior na listi
vrednovanja rezultata za prethodnu godinu

Članak 11.
Kalendar svih natjecanja u organizaciji Saveza utvrđuje Izvršni odbor Saveza najkasnije u
mjesecu prosincu za slijedeću godinu.
Županijski savezi su dužni uskladiti vrijeme održavanja klupskih i županjskih natjecanja, te
prigodnih i kup natjecanja koja organiziraju sa utvrđenim Kalendarom natjecanja.

Članak 12.
Savez svake kalendarske godine organizira i provodi završno kup natjecanje - KUP Republike
Hrvatske.
Županijski savezi mogu na svom području organizirati kup natjecanja, kao redovita godišnja
ili prigodna, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o provedbi natjecanja u vrsti
ribolova kojeg organiziraju, te uz primjenu ostalih pravilnika i pravnih akata Saveza koji uređuju
sportski ribolov na moru.
Članak 13.
Natjecanja u sportskom ribolovu na moru organiziraju se sukladno materijalnim
mogućnostima sudionika natjecanja i društva u cjelini, uz osigurane tehničko-materijalne i stručnoorganizacijske uvjete, određene ovim Pravilnikom, koji omogućuju ostvarivanje očekivanih
sportskih učinaka i dometa, uz što manja ulaganja i troškove.
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II Osnovni elementi sustava natjecanja u sportskom ribolovu na moru
a) Opće odredbe
Članak 14.
Organizatori natjecanja u sportskom ribolovu na moru mogu biti: sportske ribolovne
udruge, županijski savezi za sportski ribolov na moru i Savez.
Organizatori službenih natjecanja u sportskom ribolovu dužni su o provedenim
natjecanjima voditi urednu evidenciju, i izvješća o istima dostaviti Savezu u rokovima određenim
ovim Pravilnikom i posebnim pravilnicima za svaku vrstu i stupanj natjecanja, radi pravovremenog
utvrđivanja prava nastupa natjecatelja na natjecanju višeg stupnja.
Analizom i obradom dostavljenih izviješća Savez uspostavlja jedinstvenu evidenciju
natjecatelja za svaku kalendarsku godinu i evidenciju svih službenih natjecanja, te provodi stalni
društveni nadzor pravilnosti provedenih natjecanja.
Članak 15.
Prilikom organizacije natjecanja organizator je dužan voditi računa da se natjecanje provodi
tako da osigurava sigurnost svih sudionika, bez opasnosti po njihove živote i zdravlje. Tijekom
trajanja natjecanja organizator je dužan osigurati prisutnost liječnika, za slučaj povrede bilo kojeg
sudionika natjecanja za vrijeme ribolova i pružanja istome hitne medicinske pomoći.
Članak 16.
Organizator natjecanja u sportskom ribolovu na moru dužan je osigurati stručno osoblje i
tehničko-materijalne uvjete potrebne za provođenje sportskog natjecanja, sukladno
specifičnostima i uvjetima natjecanja po vrsti sportskog ribolova, propisanih ovim Pravilnikom i
posebnim pravilnicima.
Članak 17.
Službena natjecanja u sportskom ribolovu na moru organiziraju se kao pojedinačna i ekipna
natjecanja, kao pojedinačna ili kao ekipna natjecanja (oblici natjecanja).
Najuspješnije plasirani natjecatelj je pojedinačni prvak, a najuspješnije plasirana ekipa je
ekipni prvak natjecanja.
Članak 18.
Nastupom na klupskom natjecanju, kao početnom obliku službenih natjecanja u udičarenju
i u podvodnom ribolovu, te nastupom u klupskoj ekipi na jednom od krugova službenog natjecanja
u lovu na veliku ribu, natjecatelj stječe status sportaša u tekućoj kalendarskoj godini.
U slučaju nemogućnosti nastupa na klupskom natjecanju svoje udruge, natjecatelj može
pristupiti na klupsko natjecanje bilo koje udruge iz svoga županijskog saveza.
Sudjelovanje pojedinaca u radu organa upravljanja i drugih tijela udruge, županijskog
saveza ili Saveza te u organizaciji natjecanja donosi tom pojedincu status sportskog djelatnika.
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Članak 19.
Natjecatelj na službenim natjecanjima u jednoj kalendarskoj godini može nastupiti za jednu
udrugu (matična udruga) i to za onu koja mu je za tu godinu izdala člansku iskaznicu udruge i
dozvolu za sportski ribolov na moru, a na prigodnim natjecanjima može nastupiti i za drugu udrugu
uz suglasnost matične udruge.
Članak 20.
Ukoliko natjecatelj ima namjeru prijeći iz jedne udruge u drugu može to učiniti u
vremenskom razdoblju od 01. do 31. siječnja svake godine, na način da o prijelazu pismeno izvijesti
svoju dotadašnju udrugu i tajništvo Saveza, najkasnije do dana 31. siječnja tekuće godine.
Članak 21.
Natjecanja u sportskom ribolovu na moru provode se na način propisan pravilnicima o
provedbi natjecanja po pojedinim vrstama- Pravilnikom o provedbi natjecanja u udičarenju,
Pravilnikom o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu, Pravilnikom o provedbi natjecanja u
lovu na veliku ribu i Pravilnikom o radu nacionalnih sportskih ekipa (reprezentacija).
Članak 22.
U svim vrstama sportskog ribolova na moru ribolov se obavlja uz poštivanje važećih propisa
Europske unije i propisa Republike Hrvatske o vrsti i veličini ribe koju je dopušteno loviti.

b) Opća pravila natjecanja
Članak 23.
Sva natjecanja u sportskom ribolovu na moru odvijaju se sukladno Propozicijama natjecanja
koje donosi i objavljuje organizator natjecanja.
Propozicijama službenog natjecanja, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o
provođenju natjecanja:
- propisuje se provođenje određenog natjecanja po vrsti sportskog ribolova na moru, po obliku, po
rangu, po kategoriji natjecatelja i po disciplini u kojoj se natjecanje provodi;
- imenuje se domaćin natjecanja, uz naznaku točne adrese udruge domaćina, broj telefonatelefaxa i osobe koja je zadužena za kontakte s udrugama i natjecateljima,
- određuje se mjesto i vrijeme održavanja natjecanja te ribolovna zona (osnovna i pričuvna),
- određuje se rukovodstvo natjecanja: opunomoćenik organizatora, sudac i voditelj natjecanja;
- određuje se broj natjecatelja koji imaju pravo nastupa na natjecanju uz naznaku udruge ili
županijskog saveza iz kojeg dolaze, te vrijeme do kojeg se mogu podnijeti prijave za nastup na
natjecanju;
- navode se osnovna pravila ribolova koja će se primijeniti, način bodovanja i određivanja
pojedinačnog i ekipnog poretka, odnosno, ekipnog poretka, ribolovni alat, pribor i mamac koji se
smije koristiti na natjecanju, priznanja koja će se dodijeliti najuspješnijim natjecateljima te
program natjecanja.
Propozicije sadrže i ostale podatke značajne za natjecanje (vrijeme i mjesto verifikacije i
ždrijebanja), na koji način je osiguran smještaj natjecatelja, točna satnica natjecanja s naznačenim
mjestom polaska na ribolov, i vremenom trajanja ribolova, navodi se mjesto za vaganje, vrijeme
proglašenja službenih rezultata natjecanja, visina kotizacije i pristojbe za žalbu, način plaćanja i dr).
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O propozicijama natjecanja, nakon što su dostavljene sudionicima natjecanja, može
raspravljati i predlagati njihovu izmjenu ili dopunu samo voditelj ekipa udruge ili županijskog
saveza završno do završetka verifikacije koja se provodi prije tog natjecanja, a o prijedlogu
odlučuje rukovodstvo natjecanja većinom glasova.
Članak 24.
Liste prava nastupa na natjecanjima u organizaciji Saveza izrađuju Komisija za udičarenje,
podvodni ribolov i lov na veliku ribu. Prilikom izrade liste prava nastupa komisija je ovlaštena
uskratiti pravo nastupa natjecateljima koji su povrijedili odredbe ovog Pravilnika ili posebnih
provedbenih pravilnika. Na utvrđenu listu, svaka udruga koja smatra da je povrijeđeno pravo
njegovog člana ili da je lista manjkava, jer se u istoj nalaze osobe koje ne bi imale pravo nastupa,
ima pravo prigovora Izvršnom odboru na način i u rokovima koji će biti utvrđeni provedbenim
pravilnicima.
Članak 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 primjeni 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 26.
Opunomoćenik natjecanja provjerava da li je domaćin osigurao sve uvjete za održavanje
natjecanja, prisustvuje verifikaciji i ždrijebanju, otvara i zatvara natjecanje i u ime organizatora,
uručuje službena priznanja, a u dogovoru s domaćinom te obveze može prepustiti i drugoj osobi.
Članak 27.
Opunomoćenik natjecanja neće dopustiti početak ribolova ako utvrdi :
- da nema uvjeta za održavanje natjecanja zbog loših priprema koje bi mogle utjecati na pravilnost
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.
Članak 28.
Opunomoćenik je dužan, u roku od 8 dana od provedenog natjecanja, organizatoru
dostaviti izvješće o provedenom natjecanju u kojem će navesti okolnosti koje su bile od utjecaja na
kvalitetu priprema i provedbe natjecanja i one koje se tiču suđenja glavnog i pomoćnih sudaca i
ponašanja natjecatelja, opisati će eventualne izvanredne ili incidentne situacije, uočene
nepravilnosti i iznijeti prijedloge za njihovo otklanjanje.
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Članak 29.
Za svako službeno ili prigodno natjecanje imenuje se sudac iz reda osoba koje imaju
položen ispit za suca u sportskom ribolovu.
Za natjecanja koja organiziraju udruge suca imenuje nadležno tijelo udruge, za
međuopćinska i županijska natjecanja suca imenuje nadležno tijelo županijskog saveza, a za
međužupanijska, državna i međunarodna natjecanja te Kup Hrvatske, suca imenuje Izvršni odbor
na prijedlog Sudačke komisije.
Sudac je odgovoran da se natjecanje provede u skladu s odredbama ovog Pravilnika i
posebnog pravilnika o provedbi natjecanja i da u skladu s njima budu utvrđeni i proglašeni
službeni rezultati na pojedinom natjecanju.
Članak 30.
Popunjeni obrazac Izvješća o provedenom natjecanju sudac je dužan dostaviti organizatoru
natjecanja u roku od 8 dana od provedenog natjecanja. Obrazac sadrži podatke o vrsti, namjeni,
kategoriji i stupnju održanog natjecanja, ponašanju natjecatelja i eventualne izvanredne ili
incidentne situacije, uočenim nepravilnostima s prijedlozima za njihovo otklanjanje s ciljem
unapređenja sportskog ribolova, o natjecateljima i udrugama koje su sudjelovale na natjecanju; te
druge podatke za koje podnositelj izvješća ocijeni da ih je potrebno navesti u izvješću.

Članak 31.
Voditelj natjecanja je osoba koju imenuje domaćin natjecanja a koja je zadužena i
odgovorna za rješavanje tekućih pitanja koja se odnose na odvijanje natjecanja: izbor brodica i
voditelja; odabir pomoćnih sudaca i redara, obilježavanje ribolovnih zona i mjesta za ribolov s
obale; uređenje sudačkog stola; nabava i podjela mamca; uređenje 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 32.
Službeni program natjecanja započinje otvaranjem natjecanja i završava zatvaranjem
natjecanja.
Natjecanje otvara i zatvara opunomoćenik natjecanja.
Nakon što je opunomoćenik proglasio natjecanje otvorenim, pozdravnu riječ ima
predstavnik domaćina i predstavnici lokalne samouprave i potom glavni sudac.
Zatvaranje natjecanja započinje proglašenjem rezultata natjecanja koje proglašava glavni
sudac, uz podjelu odličja, govorom predstavnika domaćina i predstavnika lokalne samouprave i na
kraju govorom opunomoćenika kojim se natjecanje zatvara.

Članak 33.
Prije početka natjecanja natjecatelj je dužan Rukovodstvu natjecanja dostaviti liječničko
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i potpisanu izjavu o osobnoj odgovornosti za nastup.
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Odgovornost za nastup natjecatelja, koji do dana održavanja natjecanja nije navršio 18
godina, preuzima jedan od roditelja svojim potpisima na listu na kojem se vrši prijava natjecatelja
za nastup na tom natjecanju.
Članak 34.
Za vrijeme odvijanja provedbenih faza natjecanja – verifikacije, ribolova, utvrđivanja
rezultata ribolova (vaganja i bodovanja) i proglašenja rezultata – natjecatelji, suci, pomoćni suci,
voditelji ekipa i članovi rukovodstva natjecanja ne smiju pušiti niti konzumirati alkoholna pića u
zoni natjecanja, odnosno, u prostoru u kojem se održavaju službene radnje za provedbu
natjecanja.
Sve službene osobe na natjecanju dužne su tijekom trajanja natjecanja nositi oznaku
dužnosti koju obavljaju.
Za vrijeme ribolova natjecatelji ne smiju koristiti mobitel, osim u slučaju nužde i kada je to
propisano posebnim provedbenim pravilnikom.
Članak 35.
Natjecatelji mogu obilaziti ribolovnu zonu u kojoj će se natjecanje provesti, ali 24 sata prije
početka ribolova u toj zoni ne smiju loviti niti obavljati službeno pretraživanje ribolovne zone
(izuzetak su podvodni ribolovci).

III Sustav, uvjeti i organizacija natjecanja u udičarenju

Članak 36.
Sustav službenih natjecanja u udičarenju obuhvaća natjecanja kroz slijedeće stupnjeve
natjecanja: I stupanj - klupska natjecanja, II stupanj - međuopćinska, III stupanj - županijska, IV
stupanj - međužupanijska, V stupanj - državna, VI stupanj - europska i VII stupanj – svjetska
natjecanja te Kup HR i razigravanja za popunu državne reprezentacije.
Pravo nastupa na natjecanju višeg stupnja ostvaruje se s obzirom na rezultate natjecatelja
na nižem stupnju natjecanja u tekućoj godini te na rezultate koje je natjecatelj ostvario u prošloj ili
u prošloj i u protekle tri godine natjecanjem u istoj disciplini.
Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka sustav natjecanja za kategorije masters i parove
određen je sukladno članku 10.a ovog Pravilnika.
Članak 37.
Natjecatelj koji je ostvario pravo nastupa na određenom službenom 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).
Iznimno, natjecatelj koji pohađa visokoškolsku ustanovu može propustiti nastup na
natjecanju zbog ispita u školi ili na fakultetu ili zbog maturalnog putovanja, kao i natjecatelj iz
kategorija U-16 i U-21 zbog radne obveze, sve uz predočenje odgovarajuće ispričnice.
Ispričnicu i dokumentaciju kojom dokazuje razloge nenastupanja natjecatelj ili njegova udruga
dužni su dostaviti organizatoru u roku od osam dana od nastupanja okolnosti kojima je
propuštanje uzrokovano, a najkasnije u roku od 24 sata od službenog zatvaranja natjecanja na
kojem je trebao nastupiti.
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U suprotnom slučaju – kad iz neopravdanih razloga ne nastupi na natjecanju za koje je
ostvario pravo nastupa, odnosno, kad u propisanom roku ne dostavi ispričnicu, natjecatelj gubi
pravo nastupa na daljnjim službenim natjecanjima u toj kalendarskoj godini.
Za opravdane izostanke sa natjecanja u organizaciji Saveza, matične udruge za svoje
natjecatelje moraju dostaviti pismene obavijesti Savezu najkasnije dan prije početka konkretnog
natjecanja, odnosno do zaključenja liste natjecatelja. Obavijesti se dostavljaju pismeno poštom,
faksom ili mailom.
Članak 38.
Službena natjecanja u udičarenju dostupna su svim dobnim skupinama.
Službena natjecanja provode se u svim stupnjevima natjecanja za kategorije: juniora U16, mlađih seniora U-21, seniorki, seniora i invalidnih osoba.
Službena natjecanja u udičarenju za kategoriju masters provode se od V stupnja
natjecanja pa nadalje.
Za kategoriju parova nema sustava natjecanja već se samo formira nacionalna selekcija
sukladno odredbi članka 10a ovog Pravilnika.
Natjecatelji se, prema starosnoj dobi, spolu i fizičkim mogućnostima, razvrstavaju u
sljedeće natjecateljske kategorije:
a) Juniori U-16 – u koju, bez obzira na spol, ulaze natjecatelji od 12 do 16 godina,
odnosno prema odredbi Pravilnika FIPS-M;
b) Mlađi seniori U-21– u koju, bez obzira na spol, ulaze natjecatelji od 17 do 21 godine
starosti, odnosno prema odredbi Pravilnika FIPS-M;
c) seniorke – u koju ulaze natjecateljice koje su navršile 18 godina života;
d) seniori – u koju ulaze natjecatelji koji su navršili 18 godina života;
e) masters – u koju ulaze seniorke i seniori koji su navršili 55 godina života u tekućoj
godini ili stariji;
f) parovi – u koju ulaze seniorke, seniori i mlađi seniori U-21. Najmanje jedan senior ili
seniorka moraju biti u paru i
e) invalidi – natjecatelji sa tjelesnim oštećenjem bez obzira na životnu dob.
U kategoriji seniora mogu se natjecati: U-21 sa napunjenih 18 godina života, seniori,
seniorke te seniori i seniorke sa tjelesnim oštećenjem.
U kategoriji seniorki mogu se natjecati samo seniorke i natjecateljice iz kategorije
masters (do županijskog prvenstva).
U kategoriji U-21 mogu se natjecati samo mlađi seniori i u kategoriji U-16 mogu se
natjecati samo juniori.
U kategoriji masters mogu se natjecati samo seniorke i seniori sa navršenih 55 godina
života ili stariji.
Na prigodnim natjecanjima moguće su sve kombinacije.
Od županijskog prvenstva nadalje natjecatelji iz kategorije U-21 moraju se opredijeliti ili
za nastup među seniorima odnosno seniorkama ili za nastup u U-21.
Od županijskog prvenstva nadalje seniorke i seniori sa navršenih 55 godina života ili
stariji moraju se opredijeliti za nastup u kategoriji masters ili u kategoriji seniorki ili seniora.
Seniorke i natjecateljice iz kategorije masters mogu se natjecati i u disciplini lova iz
usidrene brodice u kategoriji seniora, a pri tome ne zadržavaju istu kategoriju za obje discipline.
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Članak 39.
Službena natjecanja u udičarenju određuju se po disciplinama prema mjestu sa kojeg se
ribolov obavlja i prema alatu kojim se lovi, pa tako natjecanje može biti u disciplinama: lov štapom
sa mašinicom iz brodice, lov rukom iz brodice te lov štapom sa mašinicom sa uređene ili
neuređene obale.
S obzirom na trajanje natjecanja mogu biti jednodnevna ili višednevna.
Članak 40.
Na svim službenim natjecanjima u brodici ili u sektoru love najmanje 4 natjecatelja.
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 su s time suglasne sve udruge čiji natjecatelji nastupaju na tom
natjecanju.
Kod natjecanja koji traju dva 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.
Ždrijebom se određuje koji će natjecatelji loviti ribu u pojedinoj brodici ili sektoru, a svrha
ždrijebanja je da u pojedinoj brodici ili sektoru ne love natjecatelji iz iste udruge ili županije ako to
nije nužno.
Ako u nekom sektoru ili brodici nedostaje natjecatelj, domaćin je dužan osigurati osobu
koja će loviti u tom sektoru tzv. “smetalo”. U kategoriji seniora kao “smetalo” mogu loviti osobe iz
svih dobnih skupina natjecatelja, u kategoriji seniorki - seniorke ili U-16, u kategoriji U-21 – mlađi
seniori U-21 i juniori U-16 te u kategoriji U-16 samo juniori U-16.
U jednom sektoru ili jednoj brodici može loviti samo jedno „smetalo“.
Prilikom vaganja i utvrđivanja poretka u sektoru plasman smetala se uvažava, dok se
izostavlja sa liste pojedinačnog plasmana.
Članak 41.
Seniori love ribu iz brodice na mjestu i u pokretu, štapom sa mašinicom i iz ruke, te sa
uređene ili neuređene obale štapom sa mašinicom.
Seniorke love s neuređene ili uređene obale štapom sa mašinicom.
Mlađi seniori U-21 love štapom sa mašinicom iz brodice na mjestu, i sa neuređene ili
uređene obale.
Juniori U16 love štapom sa mašinicom s neuređene ili uređene obale.
Invalidi love štapom sa mašinicom isključivo s uređene obale.
Kategorija masters i parovi lovi ribu sa uređene ili neuređene obale štapom sa
mašinicom.
Članak 42.
Službena natjecanja u udičarenju održavaju se u slijedećim rokovima:
1) natjecanja udruga do kraja travnja,
2) međuopćinska natjecanja do polovice svibnja,
3) županijska natjecanja do 01. lipnja
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4) termini za održavanje međužupanijskih i državnih natjecanja, Kup Hrvatske te
razigravanja za popunu državne reprezentacije određuju se ovisno o međunarodnom kalendaru
natjecanja
Članak 43.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje službenog natjecanja ako u svim
kategorijama i disciplinama pojedinačnog natjecanja sudjeluje najmanje 6 (šest) natjecatelja, a
ekipnog natjecanja najmanje tri ekipe.
Ako na pojedinom stupnju natjecanja nema uvjeta za održavanje natjecanja u pojedinoj
kategoriji, svi natjecatelji se svrstavaju u jedinstvenu kategoriju.
Članak 44.
Natjecanje udruge je temeljno natjecanje I stupnja, na kojem svi članovi udruge ostvaruju
pravo nastupa.
Članak 45.
Ovisno o broju sportskih udruga koji djeluju na području županijskog saveza, provode se
međuopćinska natjecanja između udruga članica tog saveza, na način i u rokovima utvrđenim
odlukom nadležnog tijela tog saveza. Međopćinsko natjecanje može se održati ako na njemu
sudjeluju dvije ili više udruga.
Ukoliko nema uvjeta za održavanje međuopćinskog natjecanja ono se neće održati, već će
se neposredno održati županijsko natjecanje.
Članak 46.
Pravo nastupa na međuopćinskom natjecanju imaju:
1) najbolje plasirani s natjecanja udruge u tekućoj kalendarskoj godini u pojedinoj
kategoriji i disciplini čiji broj određuje nadležno tijelo županijskog saveza,
2) najmanje četiri prvoplasirana s prošlogodišnjeg međuopćinskog natjecanja u pojedinoj
kategoriji.
Članak 47.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje županijskog natjecanja kada na natjecanju
sudjeluje dvije i više udruga s područja djelovanja županijskog saveza.
Pravo nastupa na županijskom natjecanju ima:
1) određeni broj najbolje plasiranih natjecatelja s međuopćinskih natjecanja u tekućoj
kalendarskoj godini u pojedinoj kategoriji i disciplilni u skladu s odlukom nadležnog tijela
županijskog saveza, a najmanje onoliko natjecatelja koliko je udruga sudjelovalo na tim
natjecanjima,
2) najmanje šest najbolje plasiranih natjecatelja s prošlogodišnjeg županijskog natjecanja u
pojedinoj kategoriji, čiji broj određuje nadležno tijelo županijskog saveza.
Na županijskom natjecanju imaju pravo nastupa najbolje plasirani natjecatelji na natjecanju
udruge ako nije održano međuopćinsko natjecanje, čiji broj određuje nadležno tijelo županijskog
saveza, a najmanje onoliko natjecatelja koliko je udruga održalo klupsko natjecanje.
Prilikom određivanja 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.
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Članak 48.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje međužupanijskog natjecanja ukoliko na
natjecanju sudjeluju natjecatelji s područja dva i više županijskih saveza.
Natjecatelji ostvaruju pravo nastupa na međužupanijskom natjecanju po tri osnova:
- plasmana na prošlogodišnjem međužupanijskom natjecanju
- plasmana na aktualnom županijskom natjecanju
- omjera uspješnosti pojedinog županijskog saveza u prethodnoj natjecateljskoj sezoni koji se u
svakoj pojedinoj kategoriji i disciplini dobije vrednovanjem dvanaest najbolje plasiranih
natjecatelja na listi godišnjih rezultata za prethodnu godinu.
Članak 49.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje državnog natjecanja kada na natjecanju
sudjeluju natjecatelji iz dva i više županijskih saveza.
Članak 50.
Pravo nastupa na državnom natjecanju ostvaruju 24 natjecatelja u svakoj kategoriji i
disciplini 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 međužupanijskog natjecanja u tekućoj kalendarskoj godini
- 3 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
međužupanijskog prvenstva.
U kategoriji juniora U-16 i mlađih seniora U-21, u obje discipline
- 10 prvoplasiranih na prošlogodišnjem državnom prvenstvu
- 14 prvoplasiranih na ovogodišnjem međužupanijskom prvenstvu.

Članak 50.a)
Pravo nastupa na državnom natjecanju u kategoriji masters ostvaruju 32 natjecatelja i to:
- 8 prvoplasiranih na prošlogodišnjem državnom prvenstvu
- 24 najbolje plasiranih sa ovogodišnjih županijskih natjecanja.
Za prvu godinu natjecanja u kategoriji masters pravo nastupa imaju četiri (4) natjecatelja
iz svake županije.
Ako neka županija nema natjecatelja iz ove kategorije broj se popunjava proporcionalno
iz onih županija prema broju natjecatelja iz kategorije masters.
Članak 51.
Ako natjecatelj izbori pravo nastupa na natjecanju višeg stupnja temeljem više osnova,
ukoliko nije drugačije propisano, nastupit će na temelju kalendarski starijeg osnova za nastup.
Umjesto natjecatelja koji je izostao s određene liste iz bilo kojeg razloga, pravo nastupa ima
slijedeći natjecatelj s liste iz koje je pojedini natjecatelj izostao.
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Članak 52.
Ekipu na službenim natjecanjima u udičarenju čine dva ili više natjecatelja, a na prigodnim
natjecanjima onaj broj natjecatelja koji je određen odlukom 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 u viši stupanj natjecanja pravo nastupa ostvari neparan broj
natjecatelja, natjecatelj koji je sam tretira se kao ekipa.
Članak 53.
Broj članova reprezentacije za službena kup natjecanja određuje organizator natjecanja pri
čemu mora voditi računa da omogući nastup ekipama u pojedinim kategorijama koje se mogu
međusobno nadmetati i da ukupan broj sudionika kupa bude primjeren mogućnostima domaćina,
kako bi sudionicima kupa mogao osigurati smještaj i uvjete za normalno odvijanje natjecanja.
Pri određivanju sastava reprezentacija i ekipa za pojedino kup natjecanje, organizator je
dužan prednost za nastup na natjecanju dati natjecateljima koji su u tekućoj i prethodnoj godini
ostvarili bolje rezultate na službenim natjecanjima, koji bolje poznaju ribolovno područje na kojem
se održava natjecanje, koji su u dobrom fizičkom i zdravstvenom stanju, te novim, mladim
natjecateljima koji bi se mogli iskazati na takvom natjecanju.
Članak 54.
Na Kupu Republike Hrvatske natječu se reprezentacije županijskih saveza, sastavljene od
ekipa koje čine po tri natjecatelja, u vrstama sportskog ribolova na moru, disciplinama i
kategorijema, kako slijedi:
a) podvodni ribolov
b) ribolov iz brodice - ekipa seniora i U-21 (ribolov štapom s mašinicom)
c) ribolov s obale - ekipe U-16, U-21, seniorki, seniora i masters (ribolov štapom s mašinicom)
Po izboru domaćina u sastav reprezentacija mogu ući i ekipe u disciplini lova rukom iz
usidrene brodice te ekipe u lovu na veliku ribu.
U tom slučaju ove će se discipline bodovati za rezultat.
Članak 55.
Natjecanja u udičarenju mogu se provoditi tijekom:
1) jednog dana ili
2) dva i više dana uzastopno.
Tijekom jednog dana može biti predviđen jedan lov ili dva ili više lovova u slijedu, s
prekidima. U tom slučaju svaki lov mora trajati najmanje 3 sata uzastopce i za svaki lov posebno
izvlače se ribolovna mjesta u brodici ili sektoru i svaki se posebno boduje.
Članak 56.
Pod trajanjem ribolova podrazumjeva se broj sati koje natjecatelji provedu u ribolovu
tijekom jednog dana, odnosno nastupa.
Za uzrast U-16 ribolov traje 4 sata, a za ostale kategorije 5 sati, osim ako se državno
prvenstvo provodi u više od dva lova.
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Članak 57.
Rezultati natjecanja utvrđuju se na temelju bodovanja i utvrđivanja poretka na natjecanju.
Članak 58.
Postupkom bodovanja utvrđuje se poredak (plasman) pojedinaca i ekipa na natjecanjima,
te liste najuspješnijih natjecatelja u pojedinoj kategoriji, najuspješnijih reprezentativaca,
najuspješnijh udruga i najuspješnijih županijskih saveza,
Članak 59.
Mjerenjem dužine i težine najvećeg primjerka, te brojanjem i vaganjem ulovljenih važećih i
nevažećih primjeraka riba, vrednuje se ulov pojedinog natjecatelja i ekipa, pri čemu se svaki gram
ulova boduje jednim težinskim bodom.
Ako se natjecanje održava uz primjenu pravila „Ulovi i pusti“, ttežina svakog ulovljenog
primjerka ribe određuje se u prosječnoj težini primjerka te vrste ribe iste duljine. Na temelju tako
utvrđenih podataka o težini svakog primjerka ribe iz ulova natjecatelja, utvrđuje se najveći
primjerak ulovljene ribe, te zbrajanjem istih, težina važećeg, nevažećeg i priznatog ulova
natjecatelja.
Poredak (plasman) natjecatelja i ekipa na pojedinom natjecanju ovisi o ostvarenim
rezultatima koji se određuju na slijedeći način:
1) težinskim bodovima utvrđuje se poredak natjecatelja na jednodnevnom natjecanju, 2)
plasmanskim bodovima (mjesto koje je natjecatelj zauzeo nakon određivanja poretka-plasmana)
utvrđuje se:
- poredak ekipa kod jednodnevnog natjecanja
- poredak pojedinaca i ekipa kad natjecanje traje dva i više dana ili nastupa.
Članak 60.
Plasmanske bodove (PB) određuju težinski bodovi i to tako da natjecatelj s najvećim
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 određuju se na slijedeći način:
a) natjecatelju koji uopće nije ostvario težinske bodove (nema važećeg ulova) plasmanski se
bodovi određuju 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 određuje 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),
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c) način određivanja plasmanskih bodova naveden u točki b) ovog članka primjenjuje se i
kod određivanja plasmanskih bodova reprezentacije koja je u određenoj disciplini nastupila u
krnjem sastavu.
d) natjecatelju ili ekipi 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 61.
Pod važećim ulovom podrazumjevaju se težinski bodovi svih ulovljenih primjeraka riba koji
udovoljavanju kriterijima iz akata o zaštiti riba i drugih morskih organizama te koji su jednaki ili
duži od mjere propisane odredbama Pravilnika o provedbi natjecanja u udičarenju.
Pod nevažećim ulovom smatraju se primjerci riba koji ne udovoljavaju kriterijima iz akata o
zaštiti riba i drugih morskih organizama i oni čija je dužina manja od mjere propisane odredbama
Pravilnika o provedbi natjecanja u udičarenju.
Priznati ulov dobije se kada se od važećeg ulova odbije nevažeći ulov.
Članak 62.
Temelj za određivanje pojedinačnog i ekipnog poretka (plasmana) bilo da se radi o
jednodnevnom ili višednevnom natjecanju ili jednom ili više nastupa su rezultati koje ostvari
pojedinac i to :
- težinski bodovi važećeg ulova,
- težinski bodovi nevažećeg ulova,
- težinski bodovi priznatog (ostvarenog) ulova,
- težina najvećeg ulovljenog primjerka ribe,
- broj priznatih ulovljenih primjeraka ribe.
U slučaju jednakog broja bodova kod natjecanja po principu „ulovi i pusti“, bolje je plasiran
onaj natjecatelj koji ima veći broj ulovljenih primjeraka, a u slučaju jednakog broja težinskih
bodova kod natjecanja u kojem se rezultati utvrđuju vaganjem, bolje je plasiran onaj natjecatelj
koji ima manji broj ulovljenih primjeraka.
U slučaju jednakog broja bodova, odnosno težinskih bodova i jednakog broja ulovljenih
primjeraka, bolje je plasiran natjecatelj koji je ulovio teži primjerak. Ako i po ovoj osnovi
natjecatelji imaju isti plasman unutar sektora, bolje je plasirani natjecatelj koji ima teži neki od
slijedećih primjeraka. U slučaju da se ova situacija odnosi na natjecatelje iz različitih sektora, u
obzir se uzima samo jedan najteži primjerak, a ti natjecatelji dijele plasman, što znači da se
slijedeće mjesto u poretku neće dodjeljivati.
Članak 63.
Rezultati bodovanja upisuju se ručno u listu za obračun bodova i obrađuju 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 64.
Jednistvenim poretkom se utvrđuje pojedinačni poredak temeljem težinskih bodova i
ekipni poredak temeljem plasmanskih bodova pojedinaca koji čine ekipu.
Kad je natjecanje i pojedinačno i ekipno težinski bodovi se pretvaraju u plasmanske, a na
temelju njih se određuje ekipni poredak.
Članak 65.
U sastav državne reprezentacije za nastup u pojedinoj kategoriji ulaze:
a) neposredno:
- državni prvak u konkretnoj kategoriji i disciplini, ukoliko je u posljednje tri godine kontinuirano
bio u sastavu reprezentacije, ne uključujući i godinu u kojoj je osvojio državno prvenstvo u istoj
disciplini bez obzira na kategoriju,
- reprezentativac koji je na prošlogodišnjem europskom ili svjetskom natjecanju u određenoj
kategoriji plasiran u prvoj šestini pojedinačnih plasmana, pri čemu se šestina određuje na bazi
punog sastava ekipe pomnoženog sa brojem država koje su sudjelovale na konkretnom natjecanju
.
-reprezentativac koji je na prošlogodišnjem državnom natjecanju osvojio jedno od prvih pet
pojedinačnih mjesta,
- reprezentativac koji je na prošlogodišnjem europskom ili svjetskom prvenstvu u određenoj
kategoriji postigao pojedinačni plasman u prvoj trećini ukoliko je reprezentacija osvojila jedno od
prva tri mjesta na tom prvenstvu, pri čemu se trećina određuje na bazi punog sastava ekipe
pomnoženog sa brojem država koje su sudjelovale na konkretnom natjecanju.
- aktualni svjetski prvak u kategoriji U-16 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 međunarodnom
prvenstvu.
b) razigravanjem:
- preostali reprezentativci koji su sudjelovali, na prošlogodišnjem europskom ili svjetskom
natjecanju, te natjecatelj koji je izgubio status reprezentativca iz razloga navedenih u članku 37.
- petorica prvoplasiranih s prošlogodišnjeg državnog natjecanja,
-reprezentativci koji prelaze u stariju kategoriju ukoliko su na posljednjem svjetskom prvenstvu
plasirani u prvoj šestini rezultata i
- natjecatelj koji je prvoplasiran na listi prošlogodišnjih međužupanijskih, državnih i međudržavnih
natjecanja.
c) po odluci izbornika reprezentacije:
-Bez obzira koliko članova reprezentacije nedostaje, izbornik državne reprezentacije ima pravo po
svom izboru u reprezentaciju izabrati neograničeni broj članova reprezentacije koji se nalaze među
prvih 5 na FIPS-M rang listi petogodišnjih rezultata u toj disciplini. Ukoliko nakon ovako izabranih
članova reprezentacije nedostaje 1. član reprezentacije izbornik ima pravo koristiti i svoje pravo iz
al. 2 ovog članka.
- Izbornik državne reprezentacije ima pravo izabrati jednog člana reprezentacije samo u slučaju
da u sastavu reprezentacije nedostaje jedan član i to onog natjecatelja koji je:
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1. 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 međudržavnim natjecanjima u
tom načinu ribolova,
2. prvoplasiran na listi vrednovanja trogodišnjih rezultata,
3. prvoplasiran na listi prošlogodišnjih međužupanijskih, državnih i međudržavnih natjecanja,
4. u posljednjih pet godina, računajući od godine u kojoj bi prema odluci izbornika ušao u sastav
reprezentacije, najmanje tri puta stekao status reprezentativca i osvojio 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 imao status natjecatelja.
-Izbornik koji odluči koristiti pravo iz točke c) to mora učiniti najkasnije u roku od 8 dana od
završetka posljednjeg natjecanja kojim se ostvaruje pravo na izravan ulazak u sastav reprezentacije
odnosno u roku od 8 dana od od dostave informacije od strane Tajništva HSSRM da je objavljena
FIPS-M rang lista petogodišnjih rezultata u toj disciplini.
O svojoj odluci mora bez odgode izvijestiti Izvršni odbor koji donosi konačnu odluku.

Sastav reprezentacije parova određuje se sukladno članku 10.a ovog Pravilnika.

Članak 66.
Razigravanje za popunu državne reprezentacije u disciplinama lova sa obale održava se u 4
lova, a u 3 lova u disciplinama lova iz brodice.
Razigravanje se održava najkasnije do isteka kalendarske godine koja prethodi godini za
koju se imenuje reprezentacija.
Mjesto razigravanja sporazumno određuju izbornik reprezentacije i Komisija za udičarenje.

Članak 67.
Razigravanje u kategorijama lova sa obale mora se održati na niskoj položenoj obali ili
pješčanoj plaži i na istome je obavezna upotreba stalka.
Razigravanje za popunu reprezentacije u disciplinama lova iz brodice mora se održati na
način da svi natjecatelji pojedine kategorije love iz jedne brodice.
Članak 68.
Sve državne reprezentacije Saveza dužne su se pripremati za nastup na natjecanju u
inozemstvu i u istom sudjelovati sukladno odredbama Pravilnika o radu državnih reprezentacija u
sportskom ribolovu na moru.
Natjecatelja koji ne može nastupiti u sastavu reprezentacije zamijeniti će natjecatelj koji je
u razigravanju postigao slijedeći najbolji rezultat, odnosno slijedeći najbolji rezultat na natjecanju
koje je bilo relevantno za ulazak u reprezentaciju.
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Članak 69.
Ukoliko odlukom tijela Saveza reprezentacija ne nastupi na međunarodnom natjecanju
članovi reprezentacije zadržavaju status reprezentativca i sva prava i obveze koji proizlaze iz tog
statusa.
Članak 70.
Sportaš u sportskom ribolovu je natjecatelj koji to svojstvo stječe i obnavlja ga svake godine
nastupom na natjecanju udruge. Ako natjecatelj ne nastupi u tekućoj kalendarskoj godini na
natjecanju udruge gubi status sportaša i sve pogodnosti koje iz toga proizlaze.
Vrhunski sportaš je svojstvo koje se stječe sukladno kriterijima Hrvatskog olimpijskog
odbora i odlukama Saveza kojim se istovremeno utvrđuju prava i obveze vrhunskog sportaša.
Na razini županijskog saveza vrednuju se rezultati prve desetorice natjecatelja na
međuopćinskim, županijskim, međužupanijskim, državnim, europskim i svjetskim natjecanjima, a
na državnoj razini vrednuju se rezultati od županijskih pa na više.
Članak 71.
Na međopćinskim 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 međužupanijskih s faktorom 3, kod državnih s faktorom 4, kod europskih s faktorom 5, a kod
svjetskih natjecanja s faktorom 6.
Iznimno, kod svjetskog prvenstva u parovima bodovi se množe s faktorom 6 te dijele sa 2 pri
čemu se svakom natjecatelju u paru dodjeljuje jednaki broj bodova.
Najuspješniji natjecatelj godine u pojedinoj kategoriji je onaj koji je na županijskim,
međužupanijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima ostvario najveći broj bodova
Reprezentativac godine je natjecatelj koji na službenim međunarodnim natjecanjima osvoji
najviše bodova.
Zbrajanjem bodova pojedinaca plasiranih među 10 najuspješnijih natjecatelja u svakoj
kategoriji dobije se ukupni zbroj bodova, a udruga s najvećim zbrojem 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 međužupanijskim 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 uključujući i bodove iz stavka 4. ovog članka.
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Članak 72.
Priznanja u sportskom ribolovu mogu dodjeljivati udruge, županijski savezi i Savez i to :
a) natjecateljima i ekipama za ostvarene sportske rezultate – medalje, pehare i plakete,
b) pojedincima i organizacijama za poseban doprinos u sportskom ribolovu – zahvalnice, plakete i
druge prigodne nagrade,
c) pojedincima i organizacijama za pruženu pomoć i suradnju u natjecanjima u
sportskom
ribolovu ili u drugim prigodama – zahvalnice, plakete i druga prigodna priznanja.

Članak 73.
Za ostvarene sportske 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 i županijskim savezima čije ekipa i reprezentacije 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:
- sportašima, reprezentativcima, udrugama 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.
Članak 74.
Vrednovanje sportskih rezultata temeljem kojih pojedinci, udruge i županijski savezi stječu
pravo na navedena priznanja vrši se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
IV Sustav, uvjeti i organizacija natjecanja u podvodnom ribolovu
Članak 75.
U natjecanjima u podvodnom ribolovu mogu sudjelovati pojedinci – članovi sportskih
udruga udruženih u Savez, koji su u starosnoj dobi od najmanje 16 godina i koji organizatoru
natjecanja dostave propisano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za nastup.
Podvodni ribolov se obavlja isključivo ronjenjem na dah, i uz korištenje podvodne puške,
sukladno odredbama Pravilnika o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu.
Članak 76.
Natjecanja u podvodnom ribolovu mogu biti službena ili prigodna, te organizirana kao
pojedinačna, ekipna ili kao pojedinačna i ekipna.
Najuspješniji plasirani natjecatelj na pojedinačnom natjecanju je pojedinačni prvak, a
najuspješnije plasirana ekipa na ekipnom natjecanju je ekipni prvak.
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Članak 77.
Prigodna natjecanja – kupovi održavaju se izvan termina za natjecanja iz službenog
programa i ne smiju biti smetnja provođenju službenog programa.
Prigodna natjecanja u podvodnom ribolovu provode se sukladno odredbama ovog
pravilnika i Pravilnika o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu.
Članak 78.
Sustav službenih natjecanja u podvodnom ribolovu obuhvaća natjecanja kroz slijedeće
stupnjeve natjecanja: I stupanj - klupska natjecanja, II stupanj - županijska, III stupanj međužupanijska, IV stupanj - državna, V stupanj - europska i VI stupanj – svjetska natjecanja te Kup
HR.
Pravo nastupa na natjecanju višeg stupnja ostvaruje se s obzirom na rezultate natjecatelja
na nižem stupnju u tekućoj godini te na rezultate koje je natjecatelj ostvario na natjecanjima u
podvodnom ribolovu u prethodnoj kalendarskoj godini.
Članak 79.
Službena natjecanja u podvodnom ribolovu održati će se u
provedbenim pravilnikom.

rokovima koji će biti određeni

Članak 80
Klupsko prvenstvo u podvodnom ribolovu, kao I stupanj natjecanja, organiziraju sportske
udruge.
Pravo nastupa na klupskom prvenstvu imaju svi članovi udruge koji ispunjavaju uvjet iz
članka 75. stavka 1. ovog Pravilnika.
Klupsko prvenstvo uvijek se organizira i provodi kao pojedinačno natjecanje.
Članak 81.
Natjecatelj koji nije sudjelovao na klupskom prvenstvu nema pravo nastupa na
natjecanjima višeg stupnja u toj kalendarskoj godini.
Članak 82.
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 83.
Smatra se da su ispunjeni uvjeti za održavanje županijskog prvenstva kada na natjecanju
sudjeluje dvije i više udruga s područja djelovanja županijskog saveza.
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Konačan broj natjecatelja na županijskom prvenstvu određuje nadležno tijelo županijskog
saveza, u suglasnosti sa odredbama ovog članka.
Članak 84.
Međužupanijsko prvenstvo u podvodnom ribolovu je valjano kad na istom nastupe
natjecatelji iz udruga sa područja dva i više županijskih saveza.
Međužupanijska prvenstva organiziraju se na teritorijalnom principu: za sjeverni i za južni
Jadran.
Natjecatelji sportskih udruga sa područja zagrebačkog županijskog saveza ostvaruju pravo
nastupa na međužupanijskom prvenstvu za sjeverni Jadran.
Članak 85.
Međužupanijska prvenstva u podvodnom ribolovu organiziraju se kao pojedinačna i ekipna
prvenstva.
Natjecatelji ostvaruju pravo nastupa na međužupanijskom prvenstvu prema sljedećim
osnovama:
- prema plasmanu pojedinaca na međužupanijskom prvenstvu iz prethodne kalendarske godine;
- prema plasmanu pojedinaca na županijskim natjecanjima, ako su ista održana u tekućoj godini, te
- prema plasmanu pojedinaca na klupskim prvenstvima održanim u tekućoj kalendarskoj godini.
Konačan broj natjecatelja određuje Savez, ovisno o broju sportskih udruga čiji članovi
ostvaruju pravo nastupa na istome.
Članak 86.
Državna prvenstva u podvodnom ribolovu organiziraju se kao:
- pojedinačno državno prvenstvo i
- ekipno državno prvenstvo.
Samo jedan pojedinac može tijekom kalendarske godine osvojiti naslov pojedinačnog
prvaka u podvodnom ribolovu Republike Hrvatske.
Samo jedna ekipa može tijekom kalendarske godine osvojiti naslov ekipnog prvaka u
podvodnom ribolovu Republike Hrvatske.
Državna prvenstva za pojedinačnog i za ekipnog prvaka Republike Hrvatske u podvodnom
ribolovu održavaju se odvojeno.
Članak 87.
Pojedinačno državno prvenstvo je valjano kad nastupe natjecatelji s najmanje dva
međužupanijska područja i na natjecanju nastupi najmanje polovina broja natjecatelja, koji imaju
pravo nastupa na Pojedinačnom državnom prvenstvu.
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Članak 88.
Pravo nastupa na Pojedinačnom državnom prvenstvu ostvaruje 33 natjecatelja i to:
- 15 prvoplasiranih
(prvokategornici),

natjecatelja

s

prošlogodišnjeg

pojedinačnog

državnog

prvenstva

- po 9 prvoplasiranih natjecatelja sa svakog međužupanijskog prvenstva održanog u tekućoj
kalendarskoj godini.
Članak 89.
Ekipno državno prvenstvo je valjano kad nastupe natjecatelji s najmanje dva
međužupanijska područja i ukoliko na natjecanju nastupi šest ili više ekipa udruga.
Svaka udruga, članica Saveza, može uputiti na prvenstvo po jednu ekipu sa najviše tri, a
najmanje dva natjecatelja. Jedan natjecatelj ne može predstavljati ekipu udruge.
Članak 90.
Rezultati natjecanja u podvodnom ribolovu utvrđuju se na temelju bodovanja i utvrđivanja
poretka na natjecanju.
Bodovanje obuhvaća provođenje kontrole, mjerenje dužine, brojanje i vaganje ulovljenih
primjeraka riba.
Boduje se svaki ulovljeni valjani primjerak ribe, s time da su ribe podijeljene u dvije grupe
po vrstama.
Valjani ulovljeni primjerak ribe je primjerak koji ima minimalnu težinu navedenu u
Propozicijama natjecanja i ovom Pravilniku te koji ima minimalnu duljinu propisanu zakonskim i
podzakonskim propisima.
U prvu grupa riba ulaze sve ribe koštunjače osim vrsta navedenih u drugoj grupi i plosnatice
(list, iverak, romb). Valjani ulovljeni primjerak ribe iz I grupe, izuzev primjerka kirnje, mora imati
minimalnu težinu od 400 grama. Valjani ulovljeni primjerak kirnje mora imati minimalnu težinu od
3000 grama.
Svaki ulovljeni valjani primjerak prve grupe riba boduje se na način da svaki gram težine
vrijedi jedan bod, do najviše 12500 bodova. Težina jedne ribe prve grupe iznad mjere od 12500
grama, ne uzima se u obzir. Nadalje, za svaki valjani primjerak ribe iz prve grupe riba dodjeljuje se
bodovni bonus koji odgovara najmanjoj važećoj težini ulova, odnosno 400 bodova.
U drugu grupu riba ulaze ribe koštunjače: jegulja, ugor, murina te grdobina, i ribe
hrskavičnjaće: morski psi, golubi, raže i drhtulje. Valjani ulovljeni primjerak ribe druge grupe mora
imati minimalnu težinu od 2500 grama.
Svaki ulovljeni valjani primjerak ribe iz druge grupe riba boduje se bonusom od 1500
bodova. Bucanj se ne boduje.
Bodovi dobiveni na opisani način zovu se težinski bodovi.
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Navedenim načinom određuju se težinski bodovi ulova svakog natjecatelja i težinski bodovi
ekipe koja lovi zajednički, odnosno, ima samo jedan prsten, a ne odvojene lovine.
Natjecatelj bez valjanog ulova ima nula težinskih bodova i ima određeni plasman na listi
plasmana.
Članak 91.
Bodovanjem se vrednuje ulov pojedinaca i ekipa.
Na temelju ostvarenih bodova određuje se poredak svakog pojedinca i ekipe u natjecanju.
Poredak se određuje:
-

prema težinskim bodovima pojedinca, u jednodnevnim i višednevnim natjecanjima, ili

-

prema težinskim, plasmanskim ili postotnim bodovima pojedinaca prilikom utvrđivanja poretka
ekipa kad natjecanje traje jedan dan, i poretka pojedinaca i ekipa kad natjecanje traje dva i više
dana

Propozicijama se mora točno odrediti način korištenja težinskih, plasmanskih ili postotnih
bodova kod određivanja rezultata natjecanja.

Članak 92.
Plasmanski bodovi pojedinaca se određuju temeljem težinskih bodova, a na način da ulovu
s najviše težinskih bodova odgovara najmanji plasmanski bod i obratno.
Pojedinac s najviše osvojenih težinskih bodova u jednom nastupu dobiva najmanji
plasmanski bod odnosno 1. Svaki sljedeći pojedinac koji osvoji manje težinskih bodova u dotičnom
nastupu dobiva sljedeći veći plasmanski bod kod jednodnevnih natjecanja.
Natjecatelj koji je nastupio, a nije ulovio ni jedan valjani primjerak ribe, odnosno nije
osvojio težinske bodove, dobiva onoliko plasmanskih bodova koliko je natjecatelja nastupilo na
tom natjecanju.
Plasmanski bodovi ekipe jednaki su zbroju plasmanskih bodova svih članova ekipe.
Kod pojedinačnih natjecanja, a koja se boduju i za ekipni plasman udruga, ekipu
predstavljaju dva (ili više) najbolje plasirana natjecatelja iz te udruge.
Ukoliko ekipa lovi zajednički „na jedan prsten“ tada se plasmanski bodovi ekipe određuju
isto kao natjecatelju pojedincu.
Ekipu u pravilu ne može predstavljati samo jedan natjecatelj, odnosno, ukoliko neka udruga
na nekom natjecanju ima samo jednog natjecatelja, tada ta udruga ne može ostvariti ekipni
plasman.
Iznimno se propozicijama natjecanja može dopustiti da ekipu predstavlja pojedinac, i to kad
su u pitanju ekipe županijskih saveza (Kup HR) U tom slučaju pojedincu koji predstavlja ekipu,
pripada broj plasmanskih bodova koji se dobije tako da se plasmanskim bodovima (ako ih je
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osvojio) tog pojedinca, pridodaju novi bodovi na ime eventualno odsutnog drugog ili trećeg člana
ekipe - u iznosu broja natjecatelja koji su trebali nastupiti na natjecanju, uvećanog za 10%
Članak 93.
Kod višednevnih natjecanja, svakom natjecatelju određuju se plasmanski bodovi za svaki
dan a ukupan broj plasmanskih bodova jednak je zbroju plasmanskih bodova od više dana.
Članak 94.
Iznimno za Kup Hrvatske, zbog načina izračuna ukupnih rezultata, u listi za obračun ekipnog
plasmana, diskvalificiranim natjecateljima upisuje se broj plasmanskih bodova koji odgovara broju
pojedinaca koji su trebali nastupiti na natjecanju, uvećanom za 20%“
Članak 95.
Postotni bodovi se određuju temeljem težinskih bodova, a na način da ulov s najviše
težinskih bodova odgovara broju od 100 postotnih bodova. Ulov bez valjanih riba, dakle nula
težinskih bodova, odgovara nuli postotnih bodova. Svi ostali ulovi dobivaju određen broj postotnih
bodova, a u omjeru prema najtežem ulovu tj.
Broj težinskih bodova određenog natjecatelja X 100
najveći broj težinskih bodova

Za ekipni plasman, ukoliko svaki natjecatelj lovi pojedinačno odnosno na svoj prsten,
zbrajaju se postotni bodovi svih članova ekipe.
Članak 96.
Temelj za određenje poretka (plasmana), bilo da je natjecanje službeno ili prigodno,
pojedinačno ili da traje jedan ili više dana, jedan ili više krugova, su rezultati koje ostvari pojedinac
i to s obzirom na:
-

težinske bodove ulova
broj ulovljenih valjanih riba i
najteži ulovljeni primjerak.
Članak 97.

Kada je prvenstvo pojedinačno i ekipno, težinski bodovi se preračunavaju u plasmanske ili
postotne za određivanje ekipnog poretka.
Članak 98.
Ekipni poredak na višednevnom natjecanju utvrđuje se zbrojem plasmanskih ili postotnih
bodova pojedinaca-članova ekipe ili zbrajanjem težinskih bodova pojedinaca-članova ekipe.
Članak 99.
Kad pojedinac ili ekipa ostvare jednak broj bodova, bolji plasman ima:
-

prvo: pojedinac i ekipa koji ostvare veći broj težinskih bodova
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-

drugo: pojedinac i ekipa koji ulove veći broj valjanih primjeraka
treće: pojedinac i ekipa koji ulovi teži primjerak ribe.
Članak 100.

Postupkom bodovanja utvrđuje se plasman pojedinaca i ekipa na natjecanjima te godišnja
lista najuspješnijih natjecatelja, najuspješnijih reprezentativaca, najuspješnijih udruga i
najuspješnijih županijskih saveza.
Članak 101.
Način bodovanja ulova i utvrđivanja rezultata natjecanja propisuje se Propozicijama i to, s
obzirom na stupanj natjecanja, kako slijedi:
a) klupsko prvenstvo - boduje se težinskim bodovima
b) međuopćinsko, županijsko i međužupanijsko prvenstvo - za pojedinačni plasman boduje se
težinskim bodovima, a za ekipni plasman boduje se plasmanskim bodovima, obavezno dvoje
najbolje plasiranih pojedinaca iz svake udruge
c) pojedinačno državno prvenstvo - boduje se postotnim bodovima
d) ekipno državno prvenstvo - boduje se težinskim bodovima („na jedan prsten“)
Članak 102.
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 prvenstva
-plasman natjecatelja na 2 posljednja međužupanijska prvenstva
-plasman natjecatelja pojedinačno i ekipno na posljednjem svjetskom i evropskom prvenstvu.
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 103.

Propozicijama natjecanja moguće je odrediti sustav bodovanja koji je proširen i različit od
navedenog uz poštivanje zakonskih ograničenja .
Propozicijama je dozvoljeno odrediti - za prvu grupu riba:
- minimalnu težinu valjanog primjerka veću od 400 grama
-minimalnu težinu valjanog primjerka ribe različito za raznu vrstu ribe preko 400 grama
-odrediti bodovni bonus za različite minimalne težine ribe
-ograničiti broj ulovljenih primjeraka pojedinih vrsta riba
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-odrediti kaznene negativne bodove za ulovljene primjerke riba lakše od 2/3 dozvoljene
minimalne težine riba
-odrediti zabranu ulova za određene vrste
Za drugu grupu riba također je moguće primijeniti dio navedenih odredbi.
U slučaju primjene nekih ili više navedenih mogućnosti
propozicijama natjecanja.

treba iste

detaljno razraditi

V Sustav, uvjeti i organizacija natjecanja u lovu na veliku ribu (Big game fishing)

Članak 104.
Lov na veliku ribu, prema načinu na koji se obavlja, obuhvaća:
a) – Ribolov iz brodice u pokretu - panulavanje (fishing by trolling)
b) – Ribolov iz plutajuće brodice (fishing by drifting)
c) – Ribolov iz usidrene brodice (fishing by anchored boat)
Članak 105.
U jednom natjecanju je dopuštena isključivo kombinacija ribolova iz brodice u pokretu i
ribolova iz plutajuće brodice.
Članak 106.
Natjecanje može trajati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jedan ribolovni dan – jedan nastup (dalje nastup),
dva nastupa u jednom danu (s prekidom) s tim da su nastupi istog trajanja,
dva, tri i više dana sa po jednim nastupom uzastopno,
dva, tri i više dana sa po dva nastupa s prekidom (kombinacija s noćnim ribolovom)
kombinacija više dana uzastopno sa po jednim i po dva nastupa po ribolovnom danu
dva, tri i više krugova sa po više nastupa, organiziranih u različitim terminima, na jednom ili
više ribolovnih područja,
Članak 107.

Natjecanja u lovu na veliku ribu mogu biti službena i prigodna:
Službena natjecanja organiziraju se pod okriljem Saveza ili F.I.P.S.-M, i prema stupnju
natjecanja u kojem se provode, mogu biti:
a) nacionalna, državnog ranga (prvenstva i kupovi)
b) europska međunarodna natjecanja (reprezentativna ili klupska),
c) svjetska međunarodna natjecanja (reprezentativna ili klupska),
Prigodna natjecanja provode se kao prvenstva, kupovi, sportski lov na trofeje i sl., koja mogu
biti rekreacijskog, promidžbenog, turističkog, humanitarnog ili drugog karaktera.
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Članak 108.
Savez organizira službeno natjecanje – Prvenstvo Republike Hrvatske u lovu na veliku ribu,
a službeni program natjecanja za Prvenstvo Republike Hrvatske u lovu na veliku ribu utvrđuje
Izvršni odbor Saveza.
Službeni program natjecanja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu, ovisno o troškovima
organizacije, lovostaju, kretanju ciljanih ribljih vrsta, godišnjem dobu, vremenskom dobu i drugim
odlučnim okolnostima.
Cjelokupni prvenstveni ciklus službenog programa natjecanja propisuje se Propozicijama
državnog prvenstva u lovu na veliku ribu.
Članak 109.
Službena natjecanja održavaju se u najmanje 3 nastupa.
Za priznavanje rezultata službenog natjecanja koje je organizirano u jednom krugu (3
nastupa) moraju biti održana dva.
Ako je natjecanje organizirano u više krugova sa po dva i više nastupa, može se vrednovati
ako je održano 2/3 planiranih nastupa.
Konačni poredak određuje se na osnovu ostvarenih rezultata u održanim nastupima.
Članak 110.
Natjecanja u lovu na veliku ribu su isključivo ekipnog karaktera.
Sastavi ekipa mogu biti mješoviti. Minimalna starosna dob natjecatelja-natjecateljki je 13
18 godina.
Ekipu predstavljaju najmanje 2 (dva) do najviše 4 (četiri) aktivna natjecatelja i peti član koji
je rezerva, te voditelj ekipe koji može ujedno biti i natjecatelj. Rezerva može biti i nadzornik, ako se
Propozicijama odredi rad s nadzornicima.
Jednom prijavljena ekipa za nastup ne može se mijenjati tijekom (7 sati) trajanja natjecanja.
Iznimno, ako jedan od članova ekipe mora odustati od sudjelovanja zbog više sile (npr. bolest,
nezgoda, itd.), a ekipa zatraži od rukovodstva natjecanja evakuaciju i zamjenu. Ako je moguće
(blizina obale i sl.), zamjena će se obaviti na moru prilikom prebacivanja natjecatelja koji je zatražio
pomoć.
Članak 111.
Ako se natjecanje organizira u više krugova tijekom cijele ribolovne sezone, klupska ekipa
može prijaviti prošireni sastav članova do najviše 7 (sedam) od kojih su tri rezerva.
Klupska ekipa ne mora iskoristiti pravo prijave svih članova.
Voditelji ekipe su dužni prilikom verifikacije svakog kruga (termina) natjecanja, rukovodstvu
dostaviti popis sa najviše 4 člana ekipe za taj nastup, odnosno pet članova (ako se Propozicijama
odredi rad s nadzornicima).
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Članak 112.
Natjecatelj na službenim natjecanjima u jednoj kalendarskoj godini može nastupiti za
jednu ekipu matične udruge, i to za onu koja mu je za tu godinu izdala člansku iskaznicu Saveza i
sportsku dozvolu, a na prigodnim natjecanjima može nastupiti i za drugu udrugu uz suglasnost
matične udruge.
Jednom prijavljena klupska ekipa nakon isteka roka za prijavu ne može se mijenjati tijekom
trajanja natjecanja.
Matična udruga prijavljuje svoje ekipe i registrirane natjecatelje za nastup na službenim
natjecanjima u organizaciji Saveza najkasnije 7 dana prije početka natjecanja.
Članak 113.
Svi sudionici uz članske iskaznice moraju imati i propisane sportske dozvole u skladu sa važećim
Pravilnikom o sportskom i rekreacijskom ribolovu.
Članak 114.
Jedna udruga može prijaviti više ekipa na službeno natjecanje. Broj ekipa nije ograničen.
Udruga odnosno odgovorna osoba, ovjerom prijave jamči tajništvu Saveza da su uneseni podaci
provjereni i da odgovaraju istini.
Članak 115.
Ako se natjecanje održava u više krugova, da bi ekipni rezultat bio priznat, najmanje dvoje
natjecatelja iz originalne prijavljene klupske ekipe mora sudjelovati na svim natjecanjima u
kalendaru službenih natjecanja.
Članak 116.
Ekipa koja zbog neopravdanih razloga ne nastupi na prijavljenom krugu natjecanja, gubi
pravo daljnjeg sudjelovanja na natjecanjima u toj kalendarskoj godini.
Smatra se da je izostanak opravdan ako je uzrokovan, bolešću, smrtnim slučajem,
ozljeđivanjem, havarijom brodice prilikom dolaska odnosno plovidbe ili višom silom te
elementarnom nepogodom, o čemu ispričnica mora biti dostavljena organizatoru u roku od 8
dana.
Za opravdane izostanke matične udruge za svoje klupske ekipe dostavljaju pismena
opravdanja Savezu najkasnije dan prije početka pojedinog kruga natjecanja.

Članak 117.
Ako tijekom trajanja cjelokupnog natjecanja, dođe do izvanrednih okolnosti koje su dovele
do izostanka, opravdanog ili ne, odustajanja i sl. više od 1/3 prijavljenih nastupa, ekipa gubi pravo
daljnjeg sudjelovanja na službenom natjecanju. U ukupnoj klasifikaciji natjecanja do tada
postignuti rezultati se neće priznati (ekipa ostaje bez plasmana).
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Za izmjenu prijavljenog kruga natjecanja matične udruge za svoje klupske ekipe dostavljaju
pismene zahtjeve tajništvu Saveza najkasnije 7 dana prije početka pojedinog kruga natjecanja.
Članak 118.
Natjecateljska brodica ili jahta je plovilo na kojem se nalaze i natječu članovi jedne ekipe, a
mogu biti:
vlasničke brodice, jahte - su plovila u vlasništvu jednog ili više članova ekipe ili je brodica
unajmljena za vrijeme trajanja natjecanja. Kada se natjecanje provodi u vlasničkim brodicama,
nema ždrijeba plovila, u svim danima natjecanja ekipa nastupa i lovi u svojoj brodici
čarter brodice - su plovila koja su osigurana od strane organizatora-domaćina natjecanja,
brodice sa voditeljima (kapetanima) se ždrijebaju, i svaki ribolovni dan ekipa nastupa i lovi u drugoj
brodici.
Propozicijama se propisuje kojim natjecateljskim plovilima će se provesti natjecanje.

Članak 119.
Sva plovila s kojima se provodi natjecanje, moraju biti označena s natjecateljskim brojem
ekipe ili brojem brodice.
Voditelji brodica, kapetani moraju imati valjane plovidbene isprave, a brodice moraju
ispunjavati nautičke zahtjeve propisane zakonom i podzakonskim aktima.
Sve brodice moraju imati standardnu radio vezu, navigacijsku opremu i opremu za
detekciju ribe, 4 i više nosača za štapove i za ribolov iz brodice u pokretu – panulavanje 2 širilice.
Oprema koja je poželjna, a nije obvezna je borbena sjedalica, jedan ili više pojaseva za
borbu s ribom stojećom tehnikom, komplet opreme za izvlačenje ribe (kuka ili mrežni podmetač).
Članak 120.
U slučaju havarije za vrijeme trajanja natjecanja, po procjeni rukovodstva natjecanja, ekipi
koja lovi čarter brodicom rukovodstvo natjecanja može dodijeliti pričuvnu brodicu.
Ako se lovi s vlasničkim brodicama, nisu predviđene pričuvne brodice.
Pod brodicama koje su pretrpjele havariju podrazumijevaju se samo one koje nisu
sposobne ploviti ili pokretati se na vlastiti pogon.

Članak 121.
Propozicijama službenog natjecanja u lovu na veliku ribu određuje se:
-

ime organizatora natjecanja
vrsta natjecanja (prvenstvo ili kup)
ime domaćina natjecanja (neposrednog organizatora),
mjesto održavanja, datum i vrijeme trajanja natjecanja
imena rukovodstva natjecanja i službenih osoba
ribolovno područje održavanja natjecanja
pravo nastupa i eventualna ograničenja
dokumente koje natjecatelji trebaju predočiti na verifikaciji
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-

broj natjecatelja za sastav ekipe
rok podnošenja prijave za natjecanje
odgovornost, mjere sigurnosti na natjecanju
brodice za provedbu natjecanja (za čarter - tko osigurava i kakve brodice)
vrijeme i mjesto verifikacije ekipa (eventualni ždrijeb brodica i nadzornika)
popis riba koje će se loviti na natjecanju
težinska/dužinska i druga ograničenja ulova riba
iznosi bodova po vrstama
način obračuna bodova
određivanje plasmana ekipa
postupak za verifikaciju ulova
odredbe iz Pravilnika koje se detaljnije propisuju propozicijama
tko osigurava ješku za brumanje, mamce i sl.
prigovori, žalbe, žalbena pristojba
obveze ekipa, visina startnine (kotizacije)
obveze domaćina (neposrednog organizatora)
uvjete za plasman u daljnja natjecanja
priznanje za ekipe i natjecatelje
satnica natjecanja
prilozi i dodatna pomoćna dokumentacija
dodatne informacije za sudionike natjecanja
način nadzora poštovanja pravila natjecanja u lovu na veliku ribu.
Članak 122.

Voditelj ekipe je službeni izabrani predstavnik ekipe koji predstavlja ekipu na sastancima,
ždrijebanjima, vaganjima, pregledima video zapisa, kontaktima sa rukovodstvom natjecanja i dr.
Članak 123.
Nadzornik je pomoćni sudac u brodici, kapetan plovila u čarteru ili osoba koja je kao
rezerva član druge ekipe a ne one koju nadzire, a nalazi se u natjecateljskoj brodici, nadzire
ponašanje natjecatelja i vodi računa da se natjecatelji ponašaju u skladu s pravilima utvrđenim
ovim Pravilnikom i Pravilnikom o provedbi natjecanja u lovu na veliku ribu.
Komuniciraju putem radio veze sa glavnim sucem. U slučaju nastanka bilo kakvog
problema, izvanrednog događaja i sl. dužni su o istom odmah javiti, i dostaviti tražene informacije.
Ni u kom slučaju ne smiju sudjelovati u bilo kakvoj radnji vezanoj za izvlačenje ulova.
Izbor nadzornika po pojedinim plovilima vrši se ždrijebom, na način propisan Pravilnikom o
provedbi natjecanja u lovu na veliku ribu.
Članak 124.
Tijekom ribolova dopušteno je koristiti maksimalno pet (5) štapova, od kojih se sa najviše
četiri (4) može istovremeno loviti.
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Članak 125.
Bodovanjem se vrednuje ulov ekipe. Bodovanje se provodi na temelju rezultata mjerenja
dužine i vaganja ulovljenih primjeraka ili, ako se lovi principom ulovi/pusti, pregledom video zapisa
se prepoznaje vrsta, a pomoću mjerice se procjenjuje/dokazuje veličina ulova.
Valjani ulovljeni primjerak ribe je primjerak koji ima minimalnu težinu ili dužinu navedenu u
Propozicijama natjecanja, te koji ima minimalnu duljinu navedenu u Uredbi o zaštiti riba i drugih
morskih organizama.
Boduju se samo određene vrste propisane propozicijama natjecanja.

Članak 126.
Poredak svake ekipe u jednom natjecanju ovisan je o ostvarenim bodovnim rezultatima.
Poredak je moguće odrediti pomoću slijedećih načina bodovanja:
 težinskim bodovima (TB)
 negativnim težinskim bodovima (NTB)
 bodovima po vrstama (BpV)
 dužinskim bodovima po vrstama(DBpV)
 plasmanskim bodovima (PB)
Propozicijama se mora točno odrediti način i koji će se bodovi koristiti u klasifikaciji kod
određivanja rezultata natjecanja.
Članak 127.
Poredak (plasman) ekipa na pojedinom natjecanju ovisi o ostvarenim rezultatima koji se
određuju na slijedeći način:

Jednodnevna natjecanja boduju se težinskim bodovima (dalje TB) osim ako se ne lovi
principom “ulovi – pusti” kada se boduje po vrstama (dalje BpV) ili dužinskim bodovima po
vrstama (dalje DBpV).

Višednevna natjecanje (dva ili tri dana) mogu se bodovati zbrojem TB / BpV / DBpV ili
zbrojem plasmanskih bodova (dalje PB) po ribolovnim danima.

Natjecanja u više krugova sa više ribolovnih dana mogu se bodovati zbrojem TB / BpV /
DBpV i iznimno zbrojem PB po ribolovnim danima samo pod uvjetom da je u svakom terminu
nastupio isti broj ekipa.
Članak 128.
Težinske bodove (TB) dobiva pojedini valjani primjerak i cjelokupni valjani ulov ako je
propozicijama dozvoljeno da se ribe mogu izvlačiti na plovila i vagati.
Težinski bodovi se sastoje od:
 bodova po kilogramu težine ulova (1,0 kg – 1 bod),
 bodovna vrijednost za svaku pojedinačnu vrstu pojedinog valjanog primjerka
Propozicijama se određuju vrste koje će se loviti i dodjeljuju im se bodovne vrijednosti koje se
množe sa ostvarenim valjanim TB, primjer (tuna 67,5 kg x 6 bodova = 405 TB)
Navedenim načinom određuju se TB ulova ekipe za svaki pojedini ribolovni dan.
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Zbrojem TB svih održanih ribolovnih dana ekipe koja lovi na višednevnom natjecanju
dobivamo ukupan rezultat (iznos) TB ostvarenih na natjecanju.
U slučaju izjednačenog bodovnog rezultata ribolovnog dana ili ukupnog natjecanja, bolje je
plasirana ekipa:
 s većim brojem ulovljenih primjeraka
 koja je ulovila veći pojedinačni primjerak
Ukoliko je i nakon navedenog izjednačeno, ekipe dijele isto plasmansko mjesto.
Ako je isti broj plasmanskih mjesta dvaput dodijeljen, sljedeće mjesto u poretku se neće uzimati u
obzir.
U slučaju da ekipa na kraju natjecanja nije ostvarila TB, u listama plasmana se ekipa boduje
sa (0) nula bodova, a poredak ekipa po kojem će biti upisane na listu tog natjecanja određuje se
redoslijedom natjecateljskih brojeva.
Članak 129.
Negativni težinski bodovi (NTB) dodjeljuju se za primjerke koji su izvučeni na plovila a
vaganjem ili mjerenjem je utvrđeno da su ispod propozicijama dozvoljene minimalne
težine/dužine. Dodjeljuju se na način:
 po težini, da se minimalna dozvoljena težina primjerka umanji za 1 kg i pomnoži sa
bodovnom vrijednošću određene vrste, primjer (tuna 49 kg x 6 bodova = 294 NTB)
 po dužini, da se odredi jedinstveni iznos NTB za pojedinu vrstu riba
Negativni težinski bodovi se oduzimaju od valjanog dnevnog ulova. Ako ekipa nema
valjanog dnevnog ulova NTB se označavaju u listama sa (–) minus, i oduzimaju se od ukupnih TB
ostvarenih na višednevnom natjecanju.
U slučaju da ekipa na kraju natjecanja ima samo negativan ulov, u listama plasmana se
ekipa boduje sa (0) nula bodova, a u konačnom poretku upisuju se iza ekipa koje nisu ostvarile
ulov. Poredak ekipa po kojem će biti upisane na listu tog natjecanja određuje se redoslijedom
natjecateljskih brojeva.
Članak 130.
Bodovanje po vrstama (BpV) se primjenjuje kada se natjecanje provodi principom
ulovi/pusti. Ulov ekipe se vrednuje po broju ulovljenih primjeraka. Propozicijama se svakoj
određenoj vrsti riba koje su određene za bodovanje dodjeljuju bodovne vrijednosti, odnosno
bodovi po vrstama.
Ekipe skupljaju bodove prema pojedinim vrstama i broju ulovljenih primjeraka.
Poredak se određuje prema ukupnom broju bodova koje je svaka ekipa stekla u dnevnom
bodovanju ili višednevnom natjecanju.
U slučaju izjednačenja, u dnevnom bodovanju, ekipe će se rangirati prema:

broju prijavljenih riba, prednost ima ekipa sa više priznatih primjeraka

vrsti prijavljenih riba, prednost ima ekipa sa više priznatih ulova različitih vrsta riba iz popisa
propisanih propozicijama natjecanja.

po bodovno najvrjednijem ulovljenom primjerku
Ukoliko je i nakon navedenog izjednačeno, ekipe dijele isto plasmansko mjesto.
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Ako je isti broj plasmanskih mjesta dvaput dodijeljen, sljedeće mjesto u poretku se neće
dodjeljivati.
U slučaju izjednačenja rezultata na višednevnim natjecanjima ili natjecanjima koje se
provodi u više krugova ekipe će se rangirati prema:

dnevnom bodovanju, prednost ima ekipa sa najboljim dnevnim rezultatom,

drugi najbolji dnevni rezultat, i tako redom do zadnjeg dnevnog rezultata višednevnog
natjecanja, propisanih propozicijama (npr. najboljih 3 ili 5 dnevnih rezultata).

broju prijavljenih riba, prednost ima ekipa sa više priznatih primjeraka

vrsti prijavljenih riba, prednost ima ekipa sa više priznatih ulova različitih vrsta riba iz popisa
propisanih propozicijama natjecanja.

po bodovno najvrjednijem ulovljenom primjerku
Ukoliko je i nakon navedenog izjednačeno, ekipe dijele isto plasmansko mjesto.
Ako je isti broj plasmanskih mjesta dvaput dodijeljen, sljedeće mjesto u poretku se neće
uzimati u obzir.
U slučaju da ekipa na kraju natjecanja nije ostvarila BpV, u listama plasmana se ekipa
boduje sa (0) nula bodova, a poredak ekipa po kojem će biti upisane na listu tog natjecanja
određuje se redoslijedom natjecateljskih brojeva.
Članak 131.
Dužinski bodovi po vrstama (DBpV) se primjenjuju kada se natjecanje provodi principom
ulovi/pusti uz obvezu primjene plutajuće mjerice koja se propisuje Propozicijama natjecanja.
Ulov ekipe se vrednuje kombinacijom bodova po vrstama i dužinskim bodovima (plutajuća
mjerica) na sljedeći način:

da se svakoj određenoj vrsti riba koje su određene za bodovanje dodjeljuju bodovne
vrijednosti, odnosno bodovi po vrstama za svaki ostvaren ulov (npr. tuna 7 bodova).

isti primjerak se uz pomoć plutajuće mjerice procjenjuje i dodjeljuju mu se dodatni bodovi
u odnosu na dužinu tzv. dužinski bodovi (npr tuna 7 osnovnih bodova + 9 bodova za dužinu = 16
DBpV).

ako ulovljeni primjerak uz mjericu ne prelazi minimalnu dužinu Propozicijama predviđenu
za dodjelu dužinskih bodova ekipi će se dodijeliti samo pripadajući BpV.
Ekipe skupljaju bodove prema vrsti i dužini (veličini) ulovljenog primjerka, a ulov se
dokazuje na verifikaciji ulova pregledom video zapisa.
Poredak se određuje prema ukupnom broju bodova koje je svaka ekipa stekla u dnevnom
bodovanju ili višednevnom natjecanju.
U slučaju izjednačenja, u dnevnom bodovanju, ekipe će se rangirati prema:

broju prijavljenih riba, prednost ima ekipa sa više priznatih primjeraka

vrsti prijavljenih riba, prednost ima ekipa sa više priznatih ulova različitih vrsta riba iz popisa
propisanih propozicijama natjecanja.

po bodovno najvrjednijem ulovljenom primjerku
Ukoliko je i nakon navedenog izjednačeno, ekipe dijele isto plasmansko mjesto.
Ako je isti broj plasmanskih mjesta dvaput dodijeljen, sljedeće mjesto u poretku se neće
uzimati u obzir.
U slučaju izjednačenja rezultata na višednevnim natjecanjima ili natjecanjima koje se
provodi u više krugova ekipe će se rangirati prema:
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dnevnom bodovanju, prednost ima ekipa sa najboljim dnevnim rezultatom,

drugi najbolji dnevni rezultat, i tako redom do zadnjeg dnevnog rezultata višednevnog
natjecanja, propisanih Propozicijama (npr najboljih 3 ili 5 dnevnih rezultata).

broju prijavljenih riba, prednost ima ekipa sa više priznatih primjeraka

vrsti prijavljenih riba, prednost ima ekipa sa više priznatih ulova različitih vrsta riba iz popisa
propisanih propozicijama natjecanja.

po bodovno najvrjednijem ulovljenom primjerku
Ukoliko je i nakon navedenog izjednačeno, ekipe dijele isto plasmansko mjesto.
Ako je isti broj plasmanskih mjesta dvaput dodijeljen, sljedeće mjesto u poretku se neće
uzimati u obzir.
U slučaju da ekipa na kraju natjecanja nije ostvarila DBpV, u listama plasmana se ekipa
boduje sa (0) nula bodova, a poredak ekipa po kojem će biti upisane na listu tog natjecanja
određuje se redoslijedom natjecateljskih brojeva.
Članak 132.
Plasmanske bodove (PB) određuju težinski bodovi (TB) ili bodovi po vrstama (BpV) i to
tako da ekipa s najvećim TB/BpV dobije najmanji plasmanski bod a ekipa s najmanjim TB/BpV
dobiva najveći plasmanski bod, npr. na natjecanju na kojem je sudjelovalo 28 ekipa, ekipa koja
ima najviše TB/BpV i koja je u ukupnom poretku zauzela 1. mjesto dobiva jedan plasmanski bod,
a ekipa koja ima najmanje TB/BpV i koja je u ukupnom poretku zauzela 28. mjesto dobiva
dvadeset osam plasmanskih bodova.
U drugim situacijama plasmanski bodovi određuju se na slijedeći način:
Ekipi koja uopće nije ostvarila TB/BpV (nema važećeg ulova) plasmanski se bodovi
određuju tako da se broju ekipa koji su imale važeći ulov doda broj ekipa koje nisu imale važeći
ulov i taj broj podijeli s brojem ekipa bez ulova, npr. ako je na natjecanju 18 ekipa imalo važeći ulov
a njih 6 ne, sve ekipe bez ulova imaju 19 plasmanskih bodova (18 + 6 : 6 = 19).
Poredak ekipa po kojem će biti upisane na listu tog natjecanja određuje se ždrijebom,
Ekipa koja je u jednom nastupu diskvalificirana (dnevna diskvalifikacija, nisu udaljeni s
natjecanja) ne priznaje se niti jedan TB/BpV, a njima se pripisuje onoliko plasmanskih bodova
koliko je bilo ukupno sudionika na natjecanju, npr. ako je na natjecanju nastupilo 24 ekipe svaka
diskvalificirana ekipa dobiva 24 plasmanska boda. Poredak ekipa po kojem će biti upisane na listu
tog natjecanja određuje se ždrijebom.
Kod višednevnih natjecanja zbrajaju se dnevni plasmani. U slučaju istog broja plasmanskih
bodova na višednevnim natjecanjima u ovisnosti koji su se bodovi koristili za određivanje
plasmana, ekipe će se rangirati prema:

boljem dnevnom plasmanu, ekipa koja u jednom nastupu ostvari bolji plasman,

boljem drugom dnevnom plasmanu, i tako redom do zadnjeg dnevnog plasmana
višednevnog natjecanja, propisanih Propozicijama (npr najboljih 3 ili 5 dnevnih rezultata).
Ukoliko je i nakon navedenog izjednačeno ekipe dijele isto plasmansko mjesto. Ako je isti broj
plasmanskih mjesta dvaput dodijeljen, sljedeće mjesto u poretku se neće uzimati u obzir.
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Članak 133.
Kada je natjecanje organizirano u više krugova sa po 3 i više nastupa (ribolovna dana), a lovi
se principom ulovi / pusti, bodovanje se provodi tako:

da se zbrajaju bodovni rezultati svih dnevnih nastupa dobiveni bodovanjem po vrstama,

da se zbrajaju plasmani postignuti na dnevnim nastupima, (uz uvjet da je na svakom
nastupu nastupio isti broj ekipa).
Članak 134.
Propozicijama natjecanja propisuju se bodovne vrijednosti za vrste riba koje je dozvoljeno
izvlačiti i vagati (bodovna vrijednost pojedine vrste x težina = TB), a posebno za vrste riba koje se
love principom ulovi /pusti stalno ili nakon ispunjenja dnevnih kvota.
U tom slučaju način bodovanja treba prilagoditi samom natjecanju, ribolovnom području,
ribljim vrstama koje su prisutne u terminu provedbe natjecanja, prosječnim veličinama (težinama)
ciljanih vrsta, a sve u interesu da se zadrži sportski duh natjecanja.

Članak 135.
Ako ekipa ne dostavi popis ulovljenih primjeraka, ili ako tijekom trajanja natjecanja nije
prijavila ulov radio vezom (mobitelom) sucima, ili nije snimila video zapis ulova, ulov se neće
priznati.
Rukovodstvo natjecanja pregledava utvrđene rezultate mjerenja i vaganja, odnosno video
zapise ulova, odlučuje o priznavanju ulova u odnosu na vrstu i veličinu ulovljenog primjerka, i
dodjeljuju službene bodove.
Kopija video zapisa ulova pohranjuje se u računalu tajnika natjecanja.
Članak 136.
U sastav državne reprezentacije ulaze prvoplasirane ekipe sa zadnjeg državnog prvenstva.
Odluku o broju nacionalnih ekipa i broju članova ekipe za pojedini međunarodni nastup
donosi Izvršni odbor Saveza.
Članak 137.
Članove državne reprezentacije za nastup na pojedinim međunarodnim natjecanjima
imenuje Izvršni odbor Saveza na prijedlog Komisije i izbornika.
Članove reprezentacije predlaže Komisija za lov na veliku ribu najkasnije u roku od 30
dana od završetka posljednjeg natjecanja kojim se ostvaruje pravo na ulazak u sastav
reprezentacije.
Članak 138.
Rezultati natjecanja u lovu na veliku ribu vrednuju se bodovanjem prvih deset klupskih
ekipa u lovu na veliku ribu na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima, a pojedina mjesta
donose broj bodova:
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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 množe kod državnih s faktorom
4, kod europskih s faktorom 5, a kod svjetskih natjecanja s faktorom 6.
Najuspješnija ekipa godine u pojedinoj kategoriji je ona koja je na državnim i
međunarodnim (samo na klupskim) natjecanjima ostvarila najveći broj bodova.
Reprezentativac godine je natjecatelj koji na službenim domaćim i međunarodnim
natjecanjima kao pojedinac u sastavu svojih klupskih i reprezentativnih ekipa osvojio najviše
bodova.
Zbrajanjem bodova klupskih ekipa plasiranih među 10 najuspješnijih, ostvarenih na
službenim natjecanjima (u svim vrstama lova na veliku ribu) dobije se ukupni zbroj bodova, a
udruga s najvećim zbrojem bodova je najuspješnija na nivou Saveza za tu natjecateljsku godinu.

VI Prijelazne i završne odredbe
Članak 139.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana kojim je
doneseno pozitivno mišljenje Povjerenstva HOO o usklađenosti istoga sa Pravilnikom o načelima i
osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj te uvjetima sudjelovanja
hrvatskih sportaša i sportskih udruga na međunarodnim natjecanjima, prihvaćenog na Skupštini
Hrvatskog olimpijskog odbora od 26. studenoga 2013. godine.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
U Rijeci, 31. prosinca 2018. godine
Predsjednik HSSRM:
Đuro Marinović dr.med
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