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Temeljem članka  29. st. 1. toč. 2. Statuta Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru i 
članka 138. Pravilnika o načelima i osnovnim  elementima  sustava sportskih natjecanja  u 
sportskom ribolovu na moru te uvjetima sudjelovanja sportskih ribolovaca na 
međunarodnim natjecanjima u sportskom ribolovu na moru, Izvršni odbor Hrvatskog 
saveza za športski ribolov na moru na 14. sjednici održanoj 20. prosinca 2014. godine,  
Izmjenama i dopunama na 5.sjednici održanoj 13. svibnja 2017. godine, Izmjenama i 
dopunama na 8. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, Izmjenama i dopunama na 12. 
sjednici održanoj 08. lipnja 2019. godine, Izmjenama i dopunama na 13. sjednici 
održanoj 15. studenog 2019. godine  te  donio je  
 
 

P    R    A    V    I    L    N    I    K 
 

o provedbi 
natjecanja u udičarenju 

 
 

I. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 
 Pravilnikom o provedbi  natjecanja u udičarenju  (dalje: Pravilnik) Hrvatski savez za 
športski ribolov na moru (dalje: Savez) u skladu sa odredbama Pravilnika o načelima i 
osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u sportskom ribolovu na moru te 
uvjetima sudjelovanja sportskih ribolovaca na međunarodnim natjecanjima u sportskom 
ribolovu na moru, (dalje: Pravilnik o načelima i osnovnim elementima  sustava natjecanja) 
uređuje sva pitanja vezana uz provedbu sportskih natjecanja u udičarenju, te prava i 
obveze sudionika na  tim natjecanjima. 
 Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sva službena i prigodna natjecanja u udičarenju 
koja organiziraju udruge za sportski ribolov na moru, županijski savezi i Savez. 
 

Članak 2. 
 
 Svi sudionici na natjecanjima u sportskom ribolovu – udičarenju, dužni su se 
ponašati u skladu s pravilima koje propisuje ovaj Pravilnik, Zakon o morskom ribarstvu i 
akti doneseni temeljem tog zakona, Zakon o sportu, 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, opći i pojedinačni akti Saveza, te dostojno predstavljati hrvatski sport u zemlji i 
inozemstvu. 
 Prema sudionicima na natjecanjima u sportskom ribolovu – udičarenju koji ne 
poštuju pravila utvrđena navedenim propisima mogu se primijenit stegovne mjere 
predviđene Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti Saveza, a prema onima koji ne poštuju 
odredbe ovog Pravilnika i Pravilnika o načelima i osnovnim  elementima  sustava 
natjecanja i koji se na natjecanjima nesportski ponašaju mogu se primijeniti stegovne 
mjere propisane ovim Pravilnikom.  
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Članak 3. 
 
 Pojedini izrazi u ovom Pravilniku znače: 
 
 1) "bodovanje" je postupak, koji po završetku vaganja provodi sudac natjecanja a 
temeljem kojeg se utvrđuje poredak pojedinaca i ekipa na natjecanjima, a po završetku 
natjecateljske sezone utvrđuje se poredak najuspješnijih pojedinaca u svakoj kategoriji 
natjecanja, udruga i županijskih saveza, 
 2) "članska iskaznica" je dokument kojeg izdaje udruga i Savez a kojeg mora 
posjedovati svaki natjecatelj na natjecanjima u sportskom ribolovu, 
 3) "domaćin natjecanja" je udruga ili više njih kojima je  organizator  natjecanja 
povjerio provođenje natjecanja, 
 4) "dozvola za sportski ribolov na moru" je dokument čiji sadržaj i cijenu za 
svaku kalendarsku godinu propisuje Ministarstvo u čiji djelokrug spada morsko ribarstvo, a 
koju mora posjedovati svaki natjecatelj na natjecanjima u sportskom ribolovu, 
 5) "izbornik ekipe" je  osoba imenovana od strane udruge, županijskog saveza ili 
Saveza koja predvodi natjecatelje na pojedinom natjecanju, odgovorna je za njihovu 
fizičku i psihofizičku pripremljenost, nastup i ponašanje tijekom natjecanja, nazočan je 
verifikaciji i ždrijebanju natjecatelja, vrši uplatu startnine, a ako na natjecanje nije upućen 
voditelj ekipe, jedan od natjecatelja preuzima njegovu ulogu, 
 6) “izjava o osobnoj sposobnosti za nastup” je obrazac koji natjecatelj potpisuje 
prije početka natjecanja, a kojim potvrđuje da je psiho-fizički sposoban za sudjelovanje na 
natjecanju, 
 7) "lista natjecateljskih nastupa" je dokument, koji sadrži podatke o broju nastupa 
svih natjecatelja iz pojedinih udruga na službenim natjecanjima u kalendarskoj godini i 
njihovo bodovno vrednovanje na svakom rangu natjecanja, 
 8) "lista za obračun bodova" je radni dokument u kojeg sudac ili osoba, koju on 
ovlasti upisuje rezultate bodovanja ulova (broj ulovljenih primjeraka riba, najteži ulovljeni 
primjerak ribe, važeći ulov, nevažeći ulov, ostvareni ulov, poredak u brodici-sektoru, 
ukupni pojedinačni poredak, ekipni poredak ili poredak reprezentacije), 

9) "lista plasmana" je obrazac, u koji se upisuju službeni podaci o poretku i 
rezultatima bodovanja pojedinaca, ekipa i reprezentacija koji su sudjelovale na natjecanju; 
 10) "lista reprezentativaca" je popis natjecatelja koji su temeljem ostvarenih  
bodova na europskim i svjetskim prvenstvima i kupovima u dotičnoj kalendarskoj godini 
ostvarili određeni plasman, 
 11) "natjecatelj" je osoba koja sudjeluje na natjecanju udruge ili na drugim 
natjecanjima na koje se plasirala, koja je učlanjena u udrugu i Savez, i koja redovito 
ispunjava obveze i pridržava se pravila propisanih općim aktima udruge-kluba i Saveza; 
 12) "natjecateljski broj" je broj koji se svakom natjecatelju dodjeljuje na verifikaciji 
natjecanja, na način propisan ovim Pravilnikom, 
 13) "najuspješniji reprezentativac" je član državne reprezentacije u određenoj 
kategoriji koji na međunarodnim natjecanjima ostvari najbolje bodovne rezultate u dotičnoj 
godini; 
 14) "nulti natjecatelj" je osoba, koja u ribolovu s obale lovi s prostora koji se 
neposredno naslanja na ribolovno mjesto krajnjeg natjecatelja u sektoru a zadaća mu je 
da onemogući krajnjeg natjecatelja da lovi u moru izvan svog mjesta u sektoru; ulov nultog 
natjecatelja se ne važe niti se utvrđuje njegov plasman.   
 15) "opunomoćenik" je osoba koju za svako natjecanje imenuje organizator 
natjecanja i koja u njegovo ime otvara i zatvara natjecanje, provjerava da li je domaćin 
osigurao sve uvjete da se natjecanje provede, prati pravilnost u provedbi natjecanja, 
upozorava suca ukoliko smatra da njegova odluka nije u skladu s odredbama ovog 
Pravilnika, sudjeluje u rješavanju žalbi natjecatelja ili voditelja predstavnika udruga, 
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ocjenjuje rad suca, a obavlja i druge poslove predviđene ovim Pravilnikom,  
 16) "organizator natjecanja" je udruga, županijski savez ili Savez koji je 
odgovoran za planom predviđeno natjecanje iz njegove nadležnosti i koji je dužan za to 
natjecanje osigurati materijalna sredstva,    
 17) "ovjera ili verifikacija" je postupak, koji provodi rukovodstvo natjecanja prije 
početka natjecanja, u kojem se utvrđuje da li je pojedini natjecatelj prijavljen za natjecanje, 
ima li na temelju prethodno postignutih rezultata pravo nastupa na tom natjecanju, te da li 
posjeduje dokumente predviđene propozicijama tog natjecanja, 
 18) "počasni i organizacijski odbor" čine osobe koje se brinu za provođenje 
natjecanja najvišeg stupnja (državna, europska, svjetska) koja zahtjevaju visok 
reprezentativni, materijalni i organizacijski nivo, a članovi odbora biraju se iz reda uglednih 
osoba iz političkih, kulturnih, sportskih i drugih krugova, 
 19) "pokrovitelj natjecanja" je fizička ili pravna osoba koja svojim posebnim 
financijskim ili drugim angažmanom doprinosi da natjecanje ima povoljniji tretman u 
javnosti i sredstvima javnog priopćavanja, 
 20) "polazna pozicija" je mjesto na moru na kojem se sve brodice okupljaju i s 
kojeg, nakon znaka glavnog suca za početak natjecanja, zauzimaju ribolovno mjesto na 
moru, 
 21) "pomoćni sudac" je osoba koja u brodici (to je u pravilu voditelj brodice) ili u 
sektoru, kada se lovi s obale, kontrolira ponašanje natjecatelja i vodi računa da se 
natjecatelji ponašaju u skladu s pravilima utvrđenim ovim Pravilnikom, vodi natjecatelje i 
smješta ih u brodicu ili u sektor, o eventualnim nepravilnostima izvještava suca; preuzima 
ulov od natjecatelja i predaje ga na vaganje a obavlja i druge poslove utvrđene ovim 
Pravilnikom, 
 22) "popis natjecatelja i ekipa za nastup" je radni dokument u koji se prilikom 
verifikacije upisuju natjecatelji i ekipa kojima se određuje natjecateljski broj i naziv ekipa,  
 23) "kontrolni list ulova" je dokument u koji natjecatelj, nakon brojenja i kontrole 
dužine riba, upisuje ukupni broj i vrstu ulovljenih riba, a supotpisuju ga natjecatelj i 
pomoćni sudac koji popis zajedno s ulovom predaje na vaganje glavnom sucu, 
 24) "popis ždrijebanih brodica-sektora" je radni dokument u koji se upisuju 
podaci o natjecateljima koji će u pojedinom nastupu loviti u određenoj brodici-sektoru,  
 25) "poredak-plasman" je redoslijed pojedinih natjecatelja i ekipa na određenom 
natjecanju dobiven bodovanjem, 
 26) "prijava za nastup" je obrazac na kojem udruga, županijski savez ili savez 
prijavljuje sudjelovanje svojih natjecatelja ili ekipa na natjecanju, 
 27) „pristojba za žalbu“ je iznos novca koji se uplačuje organizatoru prilikom 
podnošenja žalbe 
 28) "propozicije natjecanja" su pisana pravila, upute i pojašnjenja organizatora 
natjecanja koje organizator temelji na odredbama ovog Pravilnika, dostavlja natjecateljima 
ili udrugama, koje imaju pravo nastupa na tom natjecanju,  
 29) “rezervni natjecatelj” je osoba koja je navedena u Propozicijama natjecanja i 
koja se natječe u slučaju izostanka nekog natjecatelja na natjecanju, osim na razigravanju, 
   30) "ribolovno mjesto na brodici" je mjesto na kojem lovi pojedini natjecatelj, a 
koje se određuje ždrijebanjem, 
 31) "ribolovno mjesto na moru" je mjesto gdje se sidri brodica u ribolovnoj zoni a  
kod određivanja ribolovnog mjesta na moru treba se voditi računa da se ne ometa ribolov 
natjecateljima iz susjednih brodica;  
 32) "ribolovno mjesto na obali" je mjesto na kojem unutar ribolovnog sektora lovi 
pojedini natjecatelj, a određuje se  ždrijebanjem i označava brojem, 
 33) "ribolovno područje" je širi morski akvatorij za lov iz brodice ili širi pojas kopna 
uz more za lov s obale, koji u propozicijama sporazumno određuju domaćin i organizator 
natjecanja vodeći računa o tome da se osigura osnovna i pričuvna zona za ribolov, te 
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izaberu područja gdje su veće šanse za bolji ulov, 
 34) "ribolovni sektor" je dio obale unutar ribolovne zone u kojem lovi određeni broj  
natjecatelja,  
 35) "ribolovna zona" je prostor za ribolov (osnovna i pričuvna) iz brodice ili s obale 
koje unutar ribolovnog područja, ovisno o vremenskim i drugim uvjetima, prilikom 
verifikacije ili prije samog početka ribolova određuje vodstvo natjecanja, 
 36) "rukovodstvo natjecanja" čine osobe koje su neposredno odgovorne za 
provođenje natjecanja a to su: opunomoćenik i sudac kojeg određuje organizator i voditelj 
natjecanja kojeg određuje domaćin natjecanja, 
 37) "službeni liječnik" je doktor medicine koji u slučaju potrebe pruža liječničku 
pomoć natjecateljima i ostalim osobama uključenim u natjecanje, 

38) "sportaš godine" u sportskom ribolovu na moru je natjecatelj, koji prema 
kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom ostvari najveće bodovne rezultate u dotičnoj godini  

39) "startnina" je iznos novčanih sredstava čiju visinu za sva natjecanja u 
pojedinoj kategoriji određuje Savez, a koju udruga, županijski savez ili Savez uplaćuje 
domaćinu natjecanja za natjecatelja ili ekipu koja sudjeluje na natjecanju, a koristi se za 
pokriće troškova natjecatelja ili ekipa 
 40) "sudac" je osoba s položenim sudačkim ispitom koja je imenovana za pojedino 
natjecanje i koja je odgovorna da se natjecanje od početka do kraja provede u skladu s 
ovim Pravilnikom, prati tijek natjecanja i ponašanje natjecatelja, prema potrebi daje im 
upute i objašnjenja i upozorava ih na nepoštivanje pravila, određuje pomoćne suce s liste 
koju predloži domaćin, koordinira i ocijenjuje rad pomoćnih sudaca, u slučaju kršenja 
odredbi ovog Pravilnika donosi odluku o stegovnim mjerama natjecatelja u slučajevima 
utvrđenim ovim Pravilnikom, neposredno rukovodi vaganjem ulova i proglašava službene 
rezultate natjecanja a obavlja i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom, 

41) “tajnik natjecanja” je osoba koju određuje organizator natjecanja a koja 
obavlja administrativne poslove vezane za to natjecanje, 
 42) "tehničko i pomoćno osoblje" čine pomoćni suci, voditelji brodica (barkajoli), 
voditelj protokola, liječnik, te druge osobe koje su na bilo koji način uključene u provedbu 
natjecanja, 
 43) “trener reprezentacije” je osoba koju određuje izbornik reprezentacije i koja 
priprema ekipu za određeno natjecanje,  

44) "udruga" je udruga za sportski ribolov na moru, osnovana i registrirana u 
skladu s odredbama Zakona o udrugama  i učlanjena u Savez putem županijskog saveza, 
 45) "voditelj brodice" je osoba, koja ima položen ispit za voditelja čamca i koja 
upravlja brodicom s koje love natjecatelji ili koju koristi rukovodstvo natjecanja i druge 
osobe uključene u organizaciju natjecanja; 
 46) "voditelj ekipe" je osoba koja je ispred udruge, županijskog saveza ili Saveza 
zadužena za organizaciju putovanja do mjesta održavanja natjecanja, za smještaj i prihvat 
natjecatelja te rješavanje drugih tehničkih i organizacijskih problema svoje udruge u mjestu 
natjecanja; 
 47) "voditelj natjecanja" je osoba koju imenuje domaćin natjecanja i koja 
koordinira tehničkim pripremama natjecanja, neposredno rješava sve tehničke probleme u 
tijeku natjecanja, 
 48) "ždrijeb" je postupak, koji provodi rukovodstvo natjecanja prije početka 
natjecanja u kojem se određuje broj ili slovna oznaka brodice, koji natjecatelji će loviti u 
pojedinoj brodici ili u pojedinom sektoru u lovu s obale, tko su pomoćni suci u brodici ili u 
sektoru, 
 49) "županijski savez" je savez u koji se učlanjuju udruge iz članka 1) ovog 
Pravilnika, koje djeluju na području jedne županije.  
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  II.  Pravo nastupa na natjecanju  
 

 
Članak 4. 

 
 Listu natjecatelja koji ostvaruju pravo nastupa na natjecanju u organizaciji Saveza, 
kao i jakosne grupe u koje se ti natjecatelji svrstavaju, utvrđuje Komisija za udičarenje 
sukladno odredbama Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava natjecanja i 
ovog Pravilnika. 

Liste natjecatelja s pravom nastupa i jakosne grupe za međužupanijska natjecanja 
utvrđuju se i objavljuju do 31. srpnja tekuće kalendarske godine.  

Liste natjecatelja s pravom nastupa i jakosne grupe za državna natjecanja utvrđuju 
se i objavljuju u roku od 48 sati od završetka međužupanijskog natjecanja za svaku 
pojedinu kategoriju i disciplinu natjecanja. 

Liste natjecatelja s pravom nastupa na natjecanju za popunu državne 
reprezentacije (razigravanje) utvrđuju se i objavljuju u roku od 48 sati od završetka 
posljednjeg natjecanja koje daje osnovu za nastup na tom natjecanju, za svaku pojedinu 
kategoriju i disciplinu natjecanja. 
 

Članak 5. 
 

 Liste natjecatelja iz članka 4. ovog Pravilnika objavljuju se na internetskoj stranici 
Saveza, uz naznaku sata i nadnevka kojim je pojedina lista objavljena, te roka za 
podnošenje  prigovora protiv iste. 

Rok za podnošenje prigovora protiv objavljene liste određuje Komisija za udičarenje 
kao sastavni dio liste, s tim što isti ne može biti kraći od 24 sata niti dulji od 72 sata od sata 
objave liste na internetskoj stranici Saveza. Rok počinje teći od trenutka objave liste na 
internetskoj stranici Saveza.  

 
Članak 6. 

 
Prigovor protiv liste natjecatelja iz članka 4. ovog Pravilnika ovlaštena je podnijeti 

svaka udruga koja smatra da je objavljenom listom povrijeđeno pravo njenog natjecatelja, 
ili da se na listi natjecatelja s pravom nastupa nalaze osobe koje to pravo nisu ostvarile, ili 
da je pravo njenog natjecatelja povrijeđeno svrstavanjem istoga u slabiju jakosnu grupu.
 Prigovor se podnosi tajništvu Saveza putem elektroničke pošte. 
 

Članak 7. 
 

Odluku o prigovoru donosi Komisija za udičarenje, u roku od 48 sati od zaprimanja 
prigovora u tajništvu Saveza, i istu objavljuje na internetskoj stranici Saveza. Odluka se 
smatra uručenom trenutkom objave na internetskoj stranici Saveza.  
 Komisija može prigovor odbaciti, odbiti ili prihvatiti. 

Odluka Komisije mora biti obrazložena. 
 

Članak 8. 
 

Nepravovremene, nepotpune ili nedopuštene prigovore Komisija će odbaciti. 
Prigovor je nepravovremen ako je izjavljen nakon proteka roka za podnošenje 

istoga. 
Prigovor je nepotpun ako se na temelju podataka u istome ne može utvrditi tko je 

prigovor izjavio ili koja se lista istim pobija. 
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Prigovor je nedopušten ako je podnesen po osobi koja nije ovlaštena podnijeti  
prigovor. 
 

Članak 9. 
 

 Komisija će prigovor odbiti ako utvrdi da nije osnovan. 
 Ako utvrdi da je prigovor osnovan, prihvatit će prigovor i objaviti novu listu 
natjecatelja s pravom nastupa i jakosnim grupama. 
 

Članak 10. 
 

 Protiv odluke Komisije iz članka 8. i članka 9. stavak 1. udruga čiji je prigovor 
odbačen ili odbijen može podnijeti žalbu. 

Protiv nove liste utvrđene i objavljene na temelju članka 9. stavak 2. žalbu može 
podnijeti udruga čiji natjecatelj je prihvaćanjem prigovora izgubio pravo nastupa ili je 
svrstan u lošiju jakosnu grupu.  

Žalbe se podnose u roku od 24 sata od primitka odluke o prigovoru, odnosno od 
objave nove liste u smislu članka 9. stavak 2. isključivo putem elektroničke pošte tajništvu 
Saveza, a o žalbi odlučuje Izvršni odbor Saveza u roku od 48 sati od zaprimanja iste. 

O ovom se pitanju Izvršni odbor može izjašnjavati elektroničkom poštom. 
Odluka Izvršnog odbora Saveza je konačna i izvršna. 

 
Članak 11. 

 
Odredbe članka 4. do članka 10. primjenjuju se i kad Komisija za udičarenje, 

slijedom izostanka natjecatelja koji je ostvario pravo nastupa, odlučuje o njegovoj zamjeni 
priznavanjem prava nastupa rezervnom natjecatelju, s tim što u tom slučaju svi rokovi 
iznose 24 sata.  
 

Članak 12.  
 

 Županijski savezi dužni su tajništvu Saveza dostaviti rezultate, međuopćinskih i 

županijskih prvenstava najkasnije do 10. srpnja tekuće godine.  

Uz rezultate su dužni dostaviti i sve ispričnice koje su uvažili za nenastupanje na 

međuopćinskim i županijskim prvenstvima.  

Nepoštivanje rokova iz ovog članka za posljedicu ima neuvrštavanje natjecatelja određene 

županije, odnosno kategorije i discipline u listu prava nastupa.  

Rezultati županijskih natjecanja objavljuju se na internetskoj stranici Saveza odmah po 

prispijeću u Savez.   

Ispričnice se dostavljaju predsjedniku Komisije za udičarenje odmah po prispijeću u 

Savez. 

Članak 13. 
 

Natjecatelj koji je prijavljen za nastup na određenom natjecanju dužan je nastupiti, 
osim ako je spriječen zbog razloga iz članka 37. Pravilnika o načelima i osnovnim 
elementima sustava natjecanja.   
 Natjecatelj koji je pravo nastupa na određenom stupnju natjecanja osigurao 
plasmanom u prethodnoj godini gubi to pravo ako nije sudjelovao na klupskom natjecanju, 
te ukoliko nije nastupio na ostalim prvenstvima na koja se plasirao u toj kalendarskoj 
godini, a nenastupanje nije pravovremeno opravdao razlozima iz članka 37. Pravilnika o 
načelima i osnovnim  elementima sustava natjecanja. 
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Članak 14. 

 
Natjecatelj koji na službenom natjecanju koje traje više dana, zbog neopravdanih 

razloga ne nastupi na natjecanje jednog od dana ili o nenastupanju pravovremeno ne 
izvijesti rukovodstvo natjecanja, gubi pravo daljnjeg sudjelovanja na službenim 
natjecanjima u svim disciplinama i kategorijama istog i višeg stupnja u toj i slijedećoj 
kalendarskoj godini, uključujući i nastup za državnu reprezentaciju u bilo kojoj disciplini i 
kategoriji . 

Rukovodstvo natjecanja će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od 
završetka natjecanja izraditi pismenu odluku o izrečenoj sankciji na koju natjecatelj ili 
njegova udruga ima pravo žalbe u roku od 8 dana od primitka odluke. O žalbi odlučuje 
Izvršni odbor Saveza na prvoj sjednici, a prije dana predviđenog za zaključenje liste 
natjecatelja za natjecanje na kojem bi ovaj natjecatelj imao pravo nastupiti.  
 Smatra se da natjecatelj zbog neopravdanih razloga nije pristupio na natjecanje, 
odnosno da o nenastupanju pravodobno nije izvijestio rukovodstvo natjecanja  ako o 
razlozima svog nenastupanja nije izvijestio rukovodstvo natjecanja najkasnije do nadnevka 
i sata koji su propozicijama natjecanja određeni za ždrijeb sektora odnosno brodica.   

Ukoliko su okolnosti zbog kojih natjecatelj nije u mogućnosti nastupiti nastale nakon 
vremena predviđenog za ždrijeb, natjecatelj je o tome odmah dužan izvijestiti rukovodstvo 
natjecanja.    

Tajništvo Saveza vodi posebnu evidenciju natjecatelja koji su primjenom odredbi 
ovoga članka izgubili pravo nastupa na natjecanjima u organizaciji Saveza i istu dostavlja 
na uvid radnim tijelima prilikom utvrđivanja prava na nastup natjecatelja na tim službenim 
natjecanjima u tekućoj kalendarskoj godini. 
 

Članak 15. 
 
 Kad natjecatelj izbori pravo nastupa na natjecanju višeg stupnja temeljem više 
osnova, ako nije drugačije propisano, nastupit će na temelju kalendarski starijeg osnova, a 
kod svrstavanja u jakosnu grupu, u obzir se uzima plasman na temelju kojeg natjecatelj 
ostvaruje pravo na jaču jakosnu grupu.  
 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. 
  

Članak 16.  
 

Pravo nastupa na klupskom, međuopćinskom i županijskom natjecanju određeno je 
člancima 44. – 47. Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava natjecanja.  
 

Članak 17. 
 

Pravo nastupa na međužupanijskom natjecanju, u skladu sa odredbom članka 48. 
Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava natjecanja, određuje se ovim 
Pravilnikom. 
 

Članak 18. 
 

Pravo nastupa na međužupanijskom natjecanju u kategoriji U16 ima slijedećih 48 
natjecatelja: 
1. petnaestorica najbolje plasiranih s prošlogodišnjeg međužupanijskog natjecanja, 
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2. trojica prvoplasiranih sa ovogodišnjih županijskih natjecanja ukoliko je na 
županijskom natjecanju nastupilo tri i više udruga i najmanje 12 natjecatelja, dvojica 
prvoplasiranih ukoliko su na županijskom natjecanju nastupile dvije udruge ili manje od 12 
natjecatelja bez obzira na broj udruga, odnosno jedan natjecatelj ukoliko nije bilo uvjeta za 
održavanje županijskog natjecanja u smislu članka 43. i 47. Pravilnika o načelima i 
osnovnim elementima sustava natjecanja,  
3. dvanaest natjecatelja temeljem omjera uspješnosti pojedinog županijskog saveza.  
 
 

Ukoliko iz nekog županijskog saveza temeljem osnova iz stavka 1. ovog članka na 
natjecanje ne pristupi određeni broj natjecatelja, odnosno ukoliko s osnova točke 2. ovog 
članka neki županijski savez ima pravo na manje od tri natjecatelja, taj će se broj popuniti 
slijedećim sa liste prošlogodišnjeg plasmana na međužupanijskom natjecanju, a ukoliko bi 
slijedeći natjecatelj već ostvario pravo nastupa po nekoj drugoj osnovi, pravo nastupa 
ostvaruje slijedeći sa liste prošlogodišnjeg plasmana na međužupanijskom natjecanju.    

Ukoliko se ni na opisani način ne bi popunilo svih 48 mjesta, popunjavanje će se 
izvršiti sa natjecateljima sa županijskih prvenstava iz županija koje su u prošloj godini bile 
najbolje rangirane u konkretnoj kategoriji i disciplini i to redom od prve, druge i tako dalje.  

Ukoliko bi se točkama 1. do 3. stavka 1. pravo nastupa utvrdilo na više od 48 
natjecatelja, proporcionalno će se smanjiti pravo nastupa po točci 1.  
 

Članak 19. 
               
 Pravo nastupa na međužupanijskom natjecanju u kategoriji seniorki, seniora i 
mlađih seniora (U21) ima slijedećih 48 natjecatelja : 
 

1. petnaest prvoplasiranih sa prošlogodišnjeg međužupanijskog natjecanja, 
 

      2. trojica prvoplasiranih sa ovogodišnjih županijskih natjecanja ukoliko je na 
županijskom natjecanju nastupilo tri i više udruga i najmanje 12 natjecatelja, dvojica 
prvoplasiranih ukoliko su na županijskom natjecanju nastupile dvije udruge ili manje od 12 
natjecatelja bez obzira na broj udruga, odnosno jedan natjecatelj ukoliko nije bilo uvjeta za 
održavanje županijskog natjecanja u smislu članka 43. i 47. Pravilnika o načelima i 
osnovnim elementima sustava natjecanja . 
 
      3. dvanaest natjecatelja po omjeru uspješnosti, 
 
       4. pet najbolje plasiranih natjecatelja koji u ovoj godini prelaze u višu kategoriju 
ukoliko su na prošlogodišnjem međužupanijskom natjecanju u istoj disciplini bili plasirani 
do desetog mjesta. 
 
 Broj natjecatelja po osnovu iz točke 1. stavka 1. ovog članka smanjit će se zavisno 
od broja natjecatelja koji ostvaruju pravo nastupa po osnovi iz točke 4. (najviše za pet).  
           

Ukoliko iz nekog županijskog saveza temeljem osnova iz stavka 1. ovog članka na 
natjecanje ne pristupi određeni broj natjecatelja, odnosno ukoliko s osnova točke 2. ovog 
članka neki županijski savez ima pravo na manje od tri natjecatelja,  taj će se broj popuniti 
slijedećim sa liste prošlogodišnjeg plasmana na međužupanijskom natjecanju, a ukoliko bi 
slijedeći natjecatelj već ostvario pravo nastupa po nekoj drugoj osnovi, pravo nastupa 
ostvaruje slijedeći sa liste prošlogodišnjeg plasmana na međužupanijskom natjecanju. 
            Ukoliko se ni na opisani način ne bi popunilo svih 48 mjesta, popunjavanje će se 
izvršiti sa natjecateljima temeljem ovogodišnjih rezultata, iz županija koje su u prošloj 
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godini bile najbolje rangirane u konkretnoj kategoriji i disciplini i to redom od prve, druge i 
tako dalje.  
            Ukoliko bi se točkama 1. do 3. stavka 1. pravo nastupa utvrdilo na više od 48 
natjecatelja, proporcionalno će se smanjiti pravo nastupa po točci 1.  

 
Članak 20.  

 
Za prvi dan natjecanja u kategorijama seniorki i seniora natjecatelji se raspoređuju u 

četiri jakosne skupine kako slijedi: 
 
I. prva trojica najbolje plasiranih na prošlogodišnjem međužupanijskom prvenstvu i devet 
prvoplasiranih natjecatelja na listi najuspješnijih natjecatelja po dvogodišnjim rezultatima 
sa međužupanijskih, državnih i svjetskih prvenstava ne uzimajući u obzir prvu trojicu 
plasiranih na prošlogodišnjem međužupanijskom prvenstvu, pri čemu se prioritetno uzima 
mlađi rezultat.  
 
II. pet slijedeće plasiranih natjecatelja sa prošlogodišnjeg međužupanijskog prvenstva i 
osam najbolje plasiranih natjecatelja sa ovogodišnjih županijskih prvenstava. Ukoliko neki 
županijski savez nije održao županijsko natjecanje u konkretnoj kategoriji skupina će se 
popuniti slijedeće plasiranim na prošlogodišnjem međužupanijskom prvenstvu. 
 
III. članovi državne reprezentacije koji nisu svrstani u bolju jakosnu skupinu i slijedeće 
plasirani na županijskim prvenstvima. Ukoliko bi skupina brojila preko 12 natjecatelja, iz 
nje će se izostaviti natjecatelji koji su nastupili na županijskom prvenstvu na kojem je 
nastupio najmanji broj natjecatelja. Ukoliko skupina ne bi bila popunjena, popuniti će se 
slijedeće plasiranim na prošlogodišnjem međužupanijskom prvenstvu.  
 
IV. preostali natjecatelji 

 
 

Za prvi nastup natjecanja u svim ostalim kategorijama natjecatelji se raspoređuju u 
četiri jakosne skupine kako slijedi : 

 
I skupina: najbolje plasirani sa prošlogodišnjeg međužupanijskog prvenstva i prvaci 
županijskih prvenstava u tekućoj godini, a ukoliko neki županijski savez nije održao 
županijsko natjecanje u konkretnoj kategoriji skupina će se popuniti sa slijedeće plasiranim 
na prošlogodišnjem međužupanijskom prvenstvu.  
 
II skupina: šest slijedećih najbolje plasiranih natjecatelja sa prošlogodišnjeg 
međužupanijskog prvenstva i šest natjecatelja koji su aktualni članovi državne 
reprezentacije isključivo u toj kategoriji i koji su ostvarili pravo nastupa na 
međužupanijskom natjecanju a koji već nisu svrstani u ovu ili u I skupinu, a ukoliko na ovaj 
način skupina ne bi bila popunjena, popunit će se sa slijedeće plasiranima na 
prošlogodišnjem međužupanijskom prvenstvu. 
 
III skupina: slijedeće plasirani na županijskim prvenstvima i natjecatelji koji su ostvarili 
pravo nastupa na temelju članka 19. Stavak 1. točka 4. ukoliko nisu već svrstani u bolju 
jakosnu skupinu, a ako se skupina ne popuni, popunit će se slijedeće plasiranim na 
prošlogodišnjem međužupanijskom prvenstvu. 
 
IV skupina:  preostali natjecatelji   
 



  

 12 

 Za drugi nastup natjecanja natjecatelji se razvrstavaju u četiri jakosne skupine po 
slijedećem ključu: 
 
                   I    skupina: 12 prvoplasiranih prvog dana natjecanja , 
                   II   skupina: 12 drugoplasiranih  prvog dana natjecanja , 
                   III  skupina: 12 trećeplasiranih prvog dana natjecanja, 
                   IV  skupina: 12 četvrtoplasiranih prvog dana natjecanja.  

 
 
Članak 21. 

 
U svim kategorijama i disciplinama međužupanijskih natjecanja moguće je u 

skladu sa uvjetima koje ima domaćin natjecanja, natjecatelje rasporediti u manji broj 
sektora, ali ne manji od broja županija koje na konkretno natjecanje šalju natjecatelje. U 
tom slučaju će se jakosne skupine smanjivati proporcionalno po osnovama koje daju 
pravo nastupa. 

 
Članak 22. 

 
Pravo nastupa na državnom natjecanju definirano je člankom 50. Pravilnika o 

načelima i osnovnim elementima sustava natjecanja. 
 
                                                                Članak 23.  
 

Državno natjecanje odvija se u najmanje 2, a najviše 4 nastupa za sve kategorije 
lova sa obale i u 2  nastupa za  sve kategorije lova iz brodice. Broj nastupa i   trajanje 
svakog pojedinog nastupa odrediti će se propozicijama, zavisno od godišnjeg doba, 
vremenskih prilika i drugih odlučnih okolnosti. 
 

Članak 24. 
 
             Svi natjecatelji i u brodicama i u sektorima, osim mastersa, raspoređeni su u 4 
jakosne skupine po kategorijama i to: 
 
Prvi nastup  : 
I. SKUPINA - 1., 2. i 3. plasirani s prošlogodišnjeg državnog prvenstva i 1., 2. i 3. plasirani 
s ovogodišnjeg međužupanijskog prvenstva. 
II. SKUPINA - 4., 5., 6. i 7. plasirani na prošlogodišnjem državnom prvenstvu i 4. i 5. 
plasirani na ovogodišnjem međužupanijskom prvenstvu 
III. SKUPINA - 8., 9. i 10. plasirani s prošlogodišnjeg državnog prvenstva i 6., 7. i 8. s 
ovogodišnjeg međužupanijskog prvenstva 
IV. SKUPINA - tri prvo plasirana na listi trogodišnjih rezultata i preostali plasirani s 
ovogodišnjeg međužupanijskog prvenstva. 
 
Drugi nastup : 
I. SKUPINA - 1., 2., 3., 4., 5. i 6. plasirani na prvom nastupu,  
II. SKUPINA - 7., 8., 9., 10., 11. i 12. plasirani na prvom nastupu, 
III. SKUPINA - 13., 14., 15., 16., 17. i 18. plasirani na prvom nastupu, 
IV. SKUPINA - 19., 20., 21., 22., 23. i 24. plasirani na prvom nastupu, 
 
Treći nastup: 
I. SKUPINA - 1., 2., 3., 4., 5. i 6. plasirani nakon 2 nastupa,  
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II. SKUPINA - 7., 8., 9., 10., 11. i 12. plasirani nakon 2 nastupa,  
III. SKUPINA - 13., 14., 15., 16., 17. i 18. plasirani nakon 2 nastupa,  
IV. SKUPINA - 19., 20., 21., 22., 23. i 24. plasirani nakon 2 nastupa,  
 
Četvrti nastup : 
I. SKUPINA - 1., 2., 3., 4., 5. i 6. plasirani nakon 3 nastupa, 
II. SKUPINA - 7., 8., 9., 10., 11. i 12. plasirani nakon 3 nastupa, 
III. SKUPINA - 13., 14., 15., 16., 17. i 18. plasirani nakon 3 nastupa, 
IV. SKUPINA - 19., 20., 21., 22., 23. i 24. plasirani nakon 3 nastupa, 
 
          Ukoliko se formiraju sektori sa više od četiri natjecatelja, broj jakosnih skupina će se 
smanjiti proporcionalno povećanju broja natjecatelja u sektorima, a jakosne skupine će se 
odrediti i formirati u propozicijama za to konkretno natjecanje. 
 
 

Članak 24. a) 
 
Raspored po jakosnim skupinama za masters +55 za prvi nastup : 

 

I skupina: prva trojica  na prošlogodišnjem državnom prvenstvu te  petorica po 
dvogodišnjem rezultatima za konkretnu kategoriju  
 
II skupina: osam najbolje plasiranih natjecatelja sa ovogodišnjih županijskih 
prvenstava. Ukoliko neki županijski savez nije održao županijsko natjecanje u 
konkretnoj kategoriji skupina će se popuniti slijedeće plasiranim na 
prošlogodišnjem državnom prvenstvu. 
 
III skupina: članovi državne reprezentacije koji nisu svrstani u bolju jakosnu 
skupinu i slijedeće plasirani na županijskim prvenstvima. Ukoliko bi skupina brojila 
preko 8 natjecatelja, iz nje će se izostaviti natjecatelji koji su nastupili na 
županijskom prvenstvu na kojem je nastupio najmanji broj natjecatelja. Ukoliko 
skupina ne bi bila popunjena, popuniti će se slijedeće plasiranim na 
prošlogodišnjem državnom prvenstvu.  
 
IV skupina:  preostali natjecatelji    
 

Za drugi nastup natjecanja natjecatelji se razvrstavaju u četiri jakosne 
skupine po slijedećem ključu:  

 
I     skupina: 8 prvoplasiranih prvog dana natjecanja ,                     
II   skupina: 8 drugoplasiranih  prvog dana natjecanja ,                     
III  skupina: 8 trećeplasiranih prvog dana natjecanja,                     
IV   skupina: 8 četvrtoplasiranih prvog dana natjecanja. 
 

Za treći nastup natjecanja natjecatelji se razvrstavaju u četiri jakosne skupine 
po slijedećem ključu:  

 
I     skupina: 8 prvoplasiranih drugog dana natjecanja ,                     
II   skupina: 8 drugoplasiranih drugog dana natjecanja ,                     
III  skupina: 8 trećeplasiranih drugog dana natjecanja,                     
IV   skupina: 8 četvrtoplasiranih drugog dana natjecanja. 
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Za četvrti nastup natjecanja natjecatelji se razvrstavaju u četiri jakosne 
skupine po slijedećem ključu:  

 
I    skupina: 8 prvoplasiranih trećeg dana natjecanja ,                     
II   skupina: 8 drugoplasiranih  trećeg dana natjecanja ,                     
III  skupina: 8 trećeplasiranih trećeg dana natjecanja,                     
IV   skupina: 8 četvrtoplasiranih trećeg dana natjecanja. 
 
 

Članak 25. 
 
              Prigodna natjecanja (kup, trofej, memorijal i sl.) su natjecanja koja organiziraju 
udruge, županijski savezi ili Savez, koja nemaju službeni karakter i koja su predviđena u 
jedinstvenom godišnjem kalendaru natjecanja Saveza.  
 Organizator prigodnog natjecanja pri provedbi natjecanja dužan je pridržavati se 
odredbi ovog Pravilnika i drugih propisa kojima su uređena natjecanja u sportskom 
ribolovu na moru, natjecanje prijaviti nadležnom tijelu i pribaviti sva propisana odobrenja.  
 Na prigodnim natjecanjima, osim pojedinaca i ekipa iz udruga članica županijskih 
saveza, radi razvijanja prijateljskih odnosa i promidžbe turizma i ljepota našeg mora mogu 
sudjelovati pojedinci i ekipa iz udruga iz inozemstva uz posjedovanje propisane dozvole. 
 Organizator prigodnog natjecanja samostalno odlučuje o tome koga će pozvati na 
natjecanje a uz poziv dužan je dostaviti propozicije samog natjecanja. Nakon održanog 
natjecanja organizator je dužan dostaviti izvješće županijskom savezu ili Savezu. 
 Pored vrsta ribolova obuhvaćenih službenim natjecanjima na prigodnim 
natjecanjima još se može loviti s panulom iz brodice u pokretu, s ostima iz brodice u 
pokretu i s obale, i lov sa skosavicom (pušćom) glavonožaca iz brodice u pokretu i mjestu, 
te s obale. 
 
 
III.  Opće odrebe o provedbi natjecanja  
 
1. Alati  
 

Članak 26.  
 
 Udičarski ribolovni alat i oprema koja se koristi su:  
  

 štap s mašinicom  dužine maksimalno do 5 m, osim ako organizator neslužbenih 
natjecanja ne odredi drugačije. Tijekom natjecanja može se koristiti samo jedan štap sa 
pričvršćenim predvezom, a ostali štapovi mogu biti razvučeni ali bez predveza. Predvez od 
omče koja se pričvršćuje za najlon sa mašinice pa do olova ne smije prelaziti dužinu štapa 
na koji je pričvršćen. Olovnica ne smije biti lakša od 20 grama, a ista može biti bojana, 
plutajuće olovnice nisu dozvoljene.  

 povraz ili tunja na motovilu za ribolov s rukom; za struk i olovnicu vrijede ista 
pravila kao i za štap s mašinicom; povlačni povraz (panula) na motovilu ili štapu s 
mašinicom na koji se vrtuljkom ili bez njega nastavlja predvez s umjetnom ili prirodnom 
varalicom i olovnicom po izboru a koristi se za lov iz brodice u pokretu, 

 parangal do pedeset udica maksimalno 

 skosavica za lov glavonožaca iz brodice (u pokretu ili u mjestu) ili s obale na 
čijem predvezu može biti umjetna ili prirodna varalica sa vijencem igala na kraju. Upotreba 
plovaka za ribolov iz brodice ili s obale na službenim natjecanjima nije dopuštena.  
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Članak 27. 

   
 Na natjecanjima natjecatelj uz navedeni alat i opremu može koristiti pomoćna 
sredstva kao što su primjerice: motku s kukom (ganač, brankanel) za prihvat ribe, stalak-
držač štapa za ribolov s obale, mjerilo dužine riba, nož za rezanje ješke, kliješta za 
vađenje i stezanje udica, daščicu za rezanje ješke, krpe za brisanje, sak (spurtil, loprara). 
 

Članak 28. 
 

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

2. Obaveze tajništva Saveza  
 

Članak 29.  
 

Obaveze tajništva Saveza su:  
 
- Izraditi propozicije natjecanja i dostaviti ih putem elektronske pošte svim udrugama koje 
imaju svoje natjecatelje na konkretnom natjecanju i objaviti ih na internetskoj stranici 
Saveza 
- Najmanje 30 dana prije natjecanja pismeno ili telefonom provjeriti da li je domaćin 
osigurao sve uvjete da bi se natjecanje moglo regularno provesti, a u slučaju da nije, u 
okviru mogućnosti poduzeti potrebne radnje da se uvjeti osiguraju ili angažirati drugog 
domaćina. 
- U suradnji sa predsjednikom komisije za udičarenje ili osobom koju komisija ovlasti 
zaključiti listu natjecatelja u 18 sati dana koji prethodi verifikacijama i primjerak liste 
dostaviti domaćinu, opunomoćeniku i sucu. 
-  O svakom odustanku natjecatelja odmah izvijestiti predsjednika komisije za udičarenje ili 
osobu koju komisija ovlasti kako bi se na vrijeme uvela zamjena. 
- Na natjecanje između ostalog donijeti propozicije, rezultate ovogodišnjih županijskih 
odnosno međužupanijskih natjecanja i prošlogodišnjih međužupanijskih odnosno državnih 
natjecanja u dotičnoj kategoriji, a zavisno od stupnja natjecanja i pristigle ispričnice za 
nenastupanje na pojedinom stupnju natjecanja. 
 
 

3. Obaveze domaćina  
 

Članak 30. 
 
Obaveze domaćina su  :  
 
a) Opće 
 
Osim navedenog u Pravilniku i propozicijama natjecanja domaćin je dužan  : 
1. osigurati prostoriju za održavanje verifikacija i vaganje ulova, 
2. osigurati numerirane vrećice za ulov, 
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3. osigurati digitalnu elektronsku jednogramsku vagu za vaganje ulova, 
4. osigurati prisutnost službenog liječnika na mjestu natjecanja kroz cijelo natjecanje, 
5. osigurati kvalitetan smještaj natjecatelja i mogućnost ostanka u sobama do proglašenja 
rezultata. 
 
b) U ribolovu s obale 
 
1. odrediti ribolovnu zonu na način da svi natjecatelji imaju podjednake uvjete za lov 
pazeći pri tome da na svakom lovnom mjestu postoji prostor na kojem natjecatelj može 
nesmetano stajati i zabacivati štap. Dakle, barem na djelu prostora natjecatelju na 
dovoljnoj udaljenosti iza leđa ili iznad glave ne smije biti prepreka kao što je zid, stablo ili 
grmlje, 
2. označiti svako pojedino ribolovno mjesto poslijepodne uoči natjecanja i to pravovremeno 
kako bi komisija mogla obaviti pregled zone i odobriti je ili pak tražiti novu zonu, 
3. u slučaju da objektivno nema obale sa podjednakim uvjetima u dovoljnoj dužini za sve 
sektore, određeni broj sektora će loviti u drugoj zoni, ali svi sektori moraju loviti s iste vrste 
obale, dakle ili s izgrađene ili s neizgrađene obale, 
4. osigurati dovoljan broj nultih natjecatelja, dakle onih koji će biti postavljeni na rub svake 
zone, 
5. osigurati nazočnost trojice natjecatelja kojima će se popuniti sektori ukoliko neki 
natjecatelj ne dođe (tzv smetala), 
6. osigurati potreban broj pomoćnih sudaca. 
 
c) U ribolovu s brodice:  
 
1. osigurati dovoljan broj otvorenih brodica dužine ne manje od 4,5 metra koje moraju imati 
odgovarajuću opremu za sidrenje, te komisiji omogućiti pregled brodica popodne uoči 
natjecanja, 
2. osigurati kopiju karte ribolovne zone za svaku brodicu, 
3. osigurati nazočnost trojice natjecatelja kojima će se popuniti sektori ukoliko neki 
natjecatelj ne dođe (tzv. smetala) 
4. utvrđivanje uvjeta za natjecanje i pomoćni suci  

 
Članak 31. 

 
Rukovodstvo natjecanja dužno je prije verifikacije utvrditi da li su ispunjeni propisani 

uvjeti za održavanje natjecanja, a osobito da li je domaćin osigurao potreban broj propisno 
opremljenih brodica, ješku, barkariole, nulte natjecatelje i smetala, pomoćne suce i druge 
osobe neophodne za provedbu natjecanja, zatim vagu, mjesto za vaganje, da li je označio 
obalu, kao i sve ono što propisuje ovaj Pravilnik i Pravilnik o načelima i osnovnim  
elementima sustava natjecanja.  

 
Članak 32. 

 
Primjerenost ribolovnih zona i brodica te njihove opreme za međužupanijska i 

državna natjecanja utvrđuje posebno povjerenstvo koje se sastoji od rukovodstva 
natjecanja i trojice najbolje plasiranih natjecatelja na prošlogodišnjem natjecanju. Članovi 
ovog povjerenstva posebno se navode u propozicijama.   

Primjerenost ribolovnih zona iz stavka 1. ovoga članak mora biti utvrđena prije 
verifikacije. 

Rukovodstvo natjecanja nije ovlašteno mijenjati zone natjecanja koje je 
povjerenstvo odobrilo, osim u slučaju više sile.  



  

 17 

 
Članak 33. 

 
Pomoćne suce određuje domaćin natjecanja, a poželjno je da to budu osobe s 

položenim sudačkim ispitom. 
  Domaćini natjecanja dužni su pomoćne suce prije samog natjecanja potanko 
upoznati s propozicijama natjecanja i osposobiti ih za kvalitetno izvršenje povjerenog im 
posla. 
 Za vrijeme ribolova pomoćni sudac ne smije loviti ribu, a natjecateljima ne smije 
davati upute i savjete o tome kako da love. 
 Pomoćni sudac dužan je upozoriti natjecatelja ukoliko se nepropisno ponaša za 
vrijeme ribolova, a ako upozorenje nije dovoljno o tome izvještava  suca.  
 Pomoćni sudac prema potrebi provodi ždrijebanje mjesta u brodici i u sektoru, brine 
se da svi natjecatelji dobiju ješku, kontrolira ponašanje natjecatelja za vrijeme ribolova, 
brine se za pravilnu promjenu mjesta u brodici ili sektoru, pomoći natjecatelju prilikom 
ulova opasne ribe, a obavlja i druge poslove propisane ovim Pravilnikom ili prema 
uputama rukovodstva natjecanja. 
 
 
5. Verifikacija i ždrijebanje  

 
Članak 34. 

 
 U postupku verifikacije-ovjere utvrđuje se: 
 1) da li su svi koji imaju pravo nastupa domaćinu natjecanja uputili prijavu za nastup 
i da li ima promjena u odnosu na popis natjecatelja naveden u prijavi za nastup, 
 2) da li su se svi prijavljeni natjecatelji odazvali,  
 3) koji su od natjecatelja pristigli do početka verifikacije, koji će od natjecatelja 
prema izjavi vođe ekipa ili izbornika ekipa stići prije samog početka natjecanja i da li svi 
natjecatelji imaju dokumente potrebne za nastup na natjecanju, 

4) da li je povjerenstvo odobrilo lovna mjesta na obali, odnosno brodice. 
5) da li je osiguran dovoljan broj sondera i GPS uređaja 

 6) da li pomoćni suci imaju položen sudački ispit, a ako ne da li ih je domaćin 
natjecanja instruirao kako da kvalitetno izvrše posao pomoćnog suca u brodici i sektoru.
 Ukoliko pojedini natjecatelj nije došao do početka verifikacije, a voditelj ili izbornik 
ekipa nije rukovodstvu izjavio da će taj natjecatelj stići u mjesto održavanja natjecanja prije 
samog početka natjecanja, te ukoliko natjecatelj rukovodstvu natjecanja ne stavi na uvid 
dokumentaciju potrebnu za nastup na natjecanju, natjecatelj nema pravo nastupa na tom 
natjecanju. 

Opunomoćenik i sudac će, nakon što provedu postupak verifikacije, održati 
sastanak sa pomoćnim sucima i ukazati im na njihove obveze tijekom natjecanja. 
  

 
Članak 35. 

 
U postupku verifikacije i ždrijebanja:  
 
 a) svaki natjecatelj za kojeg je u postupku verifikacije utvrđeno da ima pravo 
nastupa na natjecanju dobiva svoj natjecateljski broj koji se  određuje prema redoslijedu 
upisa natjecatelja na listu prava nastupa, 
           b) prijavljenim reprezentacijama i ekipama određuje se ime po kojem će biti 
prepoznatljive tijekom natjecanja, 
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 c) brodice i sektori dobijaju brojčanu ili slovnu oznaku, 
 d) za svaki sektor u ribolovu s obale određuje se pomoćni sudac.    

 
Članak 36. 

 
Verifikaciju provode opunomoćenik i sudac, u nazočnosti domaćina, voditelja 

udruga čiji članovi su prijavljeni za nastup na natjecanju i natjecatelja. 
Verifikacijom rukovodi sudac. 

 
Članak 37. 

 
Verifikacija se provodi sljedećim redoslijedom: 
 

1. Utvrđivanje natjecatelja i ekipa koji će nastupiti na natjecanju, utvrđivanje jakosnih 
grupa i dodjela natjecateljskog broja svakom natjecatelju: 

- prozivkom se provjerava da li su nazočni svi natjecatelji koji imaju pravo nastupa 
temeljem liste natjecatelja koja je zaključena prethodnog dana u 18 sati. Natjecatelj koji 
nije nazočan i za kojega voditelj njegove ekipe na verifikaciji ne izjavi da će stići do 
početka natjecanja, gubi pravo nastupa. Ukoliko je iz navedenog razloga pravo nastupa 
izgubio natjecatelj koji je bio svrstan u jednoj od prve tri jakosne grupe na njegovo će 
mjesto u toj jakosnoj grupi doći natjecatelj iz slijedeće jakosne grupe po istom kriteriju i 
tako redom do zadnje jakosne grupe. Potreban broj natjecatelja popuniti će se smetalima 
koji se uvrštavaju u najslabiju jakosnu grupu.  

-čita se sastav ekipa 
-provjerava se da li je dokumentacija kompletirana za svakog natjecatelja 
Ako natjecatelj rukovodstvu natjecanja ne dostavi na uvid dokumentaciju potrebnu 

za nastup na natjecanju, natjecatelj gubi pravo nastupa na tom natjecanju. 
-natjecateljski brojevi se dodjeljuju tako da prvi natjecatelj iz prve jakosne grupe 

dobiva broj 1, drugi 2. i tako redom, nastavljajući sa natjecateljima iz slijedeće jakosne 
grupe sve do posljednjeg natjecatelja najslabije jakosne grupe.  

 
2. ždrijebanje natjecatelja u grupe za nastup: 

Ždrijebanjem se određuju grupe natjecatelja koji će na natjecanju loviti u istom 
sektoru/brodici. U svaku grupu za nastup ulazi po jedan natjecatelj iz svake jakosne grupe, 
čiji je natjecateljski broj izvučen ždrijebom. Grupe se označavaju rednim brojevima: 1. 
(prva), 2. (druga), 3. (treća) i tako do broja sektora/brodica u kojima će natjecatelji loviti. 
Oznake grupa za nastup (papirić sa rednim brojem grupe) se preklapaju i stavljaju u 
posudu iz koje će se izvlačiti. 
 Izvlačenje brojeva fizički obavlja osoba koju u dogovoru sa rukovodstvom 
natjecanja odrede nazočni voditelji ekipa, koja izvučeni preklopljeni papir dodaje glavnom 
sucu da pročita broj koji na istom piše.  
 Grupe za nastup formiraju se paralelno–tako da se najprije u svaku grupu rasporedi 
po jedan natjecatelj iz prve jakosne grupe (nositelji), zatim po jedan iz druge jakosne 
grupe, pa iz treće i tako do kraja, redoslijedom kojim su navedeni u jakosnim grupama. 
 Ždrijebanje se provodi na slijedeći način: 
 Sudac pročita ime i natjecateljski broj natjecatelja, osoba određena za izvlačenje 
papirića izvlači jedan papir i dodaje ga sucu koji čita broj koji na papiru piše.  

Npr.„Ante Antić, natjecateljski broj 1, u grupu 5.“ 
 Kad se rasporede svi natjecatelji iz prve jakosne grupe, prelazi se na 
raspoređivanje natjecatelja iz druge jakosne grupe, pa iz treće, četvrte, odnosno, sve dok i 
posljednji natjecatelj iz najslabije jakosne grupe, uključujući smetala, ako ih ima, ne bude 
raspoređen u grupu za nastup. 
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 Prilikom ždrijebanja sudac mora voditi računa o tome da, ako to nije nužno, u istoj 
grupi za nastup ne love natjecatelji iz iste udruge. 
 

Članak 38. 
 

Nositelji sektora, odnosno brodice će neposredno prije odlaska u zonu lova izvući 
slovnu oznaku sektora odnosno brodice u kojoj love. 

Oznaku sektora, odnosno brodice koji će se pregledavati izvući će opunomoćenik 
natjecanja nakon što svi natjecatelji budu na svojim lovnim mjestima. 

                                                      
Članak 39. 

 
Prije početka natjecanja sudac zajedno s voditeljem natjecanja, provodi radnje koje 

prethode izlasku brodica na polaznu poziciju, odnosno izlasku natjecatelja u sektore u lovu 
s obale: 
 - provjerava nazočnost svih natjecatelja, pomoćnih sudaca i drugih osoba 
zaduženih za provedbu natjecanja, 
 - provjerava spremnost brodica i pripremljenosti sektora za lov s obale, 
 - provjerava da li je provedeno ždrijebanje mjesta u brodicama/ sektorima  

- provjerava podjelu ješke  
 - daje potrebne uputa natjecateljima i pomoćnim sucima.  

 
Članak 40. 

 
 Kad natjecatelji budu na svojim lovnim mjestima, sudac i opunomoćenik će izvršiti 
pregled natjecatelja i njihove opreme u 1 ili u 2 sektora/brodice, koje će odrediti ždrijebom. 
 Nakon toga će, u lovu s obale, zabraniti pristup u sektor svim osobama bez obzira o 
kojoj se dobnoj kategoriji natjecatelja radi, a pratitelje natjecatelja u kategoriji U-16 
upozoriti da istome mogu pomoći samo prilikom ulova opasne ribe i promjene mjesta u 
sektoru, a po dopuštenju pomoćnog suca.  
 

Članak 41. 
 
 Zbog nevremena početak ribolova se može odgoditi: 
 a) na nekoliko sati u istom danu ako se može ostvariti najmanje 3 sata ribolova za 
seniore, seniorke i U21 i dva i pol sata za U16, 
 b) za naredni dan ukoliko nije moguće osigurati uvjete iz prethodne točke. 
 

Članak 42. 
 
 Ako je natjecanje prekinuto zbog nevremena ili drugih okolnosti, smatra se da je 
održano ako je ribolov trajao  duže od polovine vremena propisanog za natjecanje. 
 Kod prekida ribolova zbog nevremena koji je trajao manje od vremena potrebnog da 
bi se prema stavku 1. ovog članka natjecanje smatralo održanim, ribolov se može nastaviti 
u istom danu kako bi se ostvarilo vrijeme predviđeno za ribolov u tom danu. Ulov prvog 
dijela ribolova predaje se glavnom sucu.  
  Ako natjecanje traje dva dana a u jednom danu je ribolov trajao 5 sati za seniore i 
seniorke i U21 i 4 sata za U 16, dok drugog dana nije bilo moguće održati natjecanje zbog 
nevremena ili drugih nepogoda konačni poredak određuje se na temelju rezultata jednog 
dana. 
 Odluku o prekidu natjecanja donosi rukovodstvo natjecanja 
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Članak 43. 
 

  Kad je izvršio sve radnje iz članaka od 39. do 41. ovog Pravilnika i uvjerio se da 
natjecanje može početi, sudac na pogodan način (znak sirenom ili zviždaljkom, ispaljivanje 
signalne rakete i dr.) daje znak za početak natjecanja. 

Za trajanja ribolova sudac zajedno s rukovodstvom natjecanja vrši obilazak 
ribolovne zone, prati ponašanje natjecatelja i pomoćnih sudaca i upozorava ih na 
eventualne nepravilnosti a prema potrebi daje im potrebne upute i objašnjenja.  
 Po završetku ribolova sudac provjerava da li su natjecatelji na dati znak za 
završetak ribolova prekinuli ribolov, prisustvuje predaji ulova na matičnom brodu ili na 
određenom mjestu na obali, vrši vaganje ulova i potpisuje liste u koje se unose podaci o 
ostvarenim rezultatima svakog natjecatelja, a nakon završetka vaganja zaprima žalbe 
natjecatelja ili kapetana ekipa. 

 
 
 IV. Obaveze glavnog suca i opunomoćenika 
 

Članak 44. 
 

Sudac i opunomoćenik su pored obaveza iz Pravilnika o načelima i osnovnim 
elementima sustava natjecanja i propozicija natjecanja dužni: 
 
- izvršiti pregled natjecatelja i njihove opreme neposredno prije početka lova na način da 
će pregledati 1 ili 2 sektora, odnosno brodice, koje će odrediti ždrijebom nakon što 
natjecatelji budu na svojim lovnim mjestima, 
- u lovu sa obale zabraniti pristup u sektor svim osobama bez obzira o kojoj se dobnoj 
kategoriji natjecatelja radi. 

Za regularnost natjecanja, odnosno njegovo provođenje u skladu sa Pravilnikom 
kako bi se natjecanje moglo regularno provesti, te po potrebi održati sastanak na kojem bi 
pomoćni suci bili upoznati sa svojim zadaćama odgovoran je opunomoćenik. Stoga je 
dužan prije natjecanja sa predstavnicima domaćina, glavnim sucem i pomoćnim sucima 
provjeriti da li je pripremljeno sve neophodno.  
 

Članak 45. 
 

Za trajanja ribolova sudac zajedno s rukovodstvom natjecanja vrši obilazak 
ribolovne zone, prati ponašanje natjecatelja i pomoćnih sudaca i upozorava ih na 
eventualne nepravilnosti a prema potrebi daje im potrebne upute i objašnjenja.  

 
Članak 46.  

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

a) Opća pravila 
Članak 47. 

 
 Ribolovno područje određuju organizatori natjecanja a organizator i domaćin ukoliko 
organizator nije istovremeno domaćin natjecanja i ono se obvezno navodi u propozicijama. 
U ribolovnom području određuju se ribolovne zone (osnovne i pričuvne) pri čemu treba 
izbjegavati područja bogata nedoraslim ribama.  
 Ribolovnu zonu unutar ribolovnog područja sporazumno određuje rukovodstvo i 
domaćin natjecanja neposredno prije obilaska zone od strane povjerenstva za pregled 
zone. Jednom prihvaćene zone ne mogu se mijenjati, osim zbog više sile. Poželjno je da 
ribolovne zone osiguravaju svim natjecateljima približno iste uvjete za ribolov pod čime se 
podrazumjeva: 
 - ista dubina mora (svi moraju loviti na pučini ili uz obalu i ne može se kombinirati 
kraj i dubina), 
 - mogućnost sidrenja svih brodica i mogućnost lakog nadgledanja brodica od strane 
rukovodstva natjecanja, 
 - da zone moraju biti označene signalima ili prepoznatljivim orjentirima, 
 - da ribolovne zone na obali treba određivati na način da se u njoj mogu rasporediti 
svi natjecatelji i nesmetano loviti, 
 - da svi natjecatelji love ili s uređene obale ili s plaža ili stijena,  
 -da je u ribolovne zone zabranjen pristup svim osobama osim rukovodstvu 
natjecanja, liječniku, opskrbljivačima te predstavnicima sredstava javnog priopćavanja. 

 
Članak 48. 

           
               Ribolovni sektor se određuje u ribolovnoj zoni u ribolovu s obale, a određuje ih 
organizator na prijedlog domaćina natjecanja. Širina sektora mora biti takva da 
omogućava smještaj najmanje 4 natjecatelja, s time da mjesto na kojem u sektoru lovi 
natjecatelj mora biti široko najmanje 8 metara kad se lovi s neizgrađene obale i najmanje 6 
metara kad se lovi s izgrađene obale. Konfiguracija svakog pojedinog lovnog mjesta mora 
biti takva da se natjecatelj može sigurno smjestiti zajedno sa priborom i da iza leđa ima 
dovoljno prostora za zabacivanje. Svaki sektor se određuje brojem ili slovom.  
  
 

 
Članak 49. 

 
 Na službenim natjecanjima ješku u dovoljnoj količini za sve natjecatelje i za sve 
nastupe osigurava domaćin natjecanja.  

Na državnom natjecanju domaćin je dužan osigurati najmanje tri kilograma 
neočišćenih dagnji i 0,5 metara sviježeg velikog crva ili dvije kutije crvića i 25 dkg kozica, 
srdele ili lignje.  

Na natjecanju za popunu državne reprezentacije sa obale obavezna ješka su dvije 
kutije crvića i 3 kg dagnji uz 25 dkg kozice ili 25 dkg srdelu odnosno drugu plavu ribu ili 25 
dkg lignje po nastupu.   

Na natjecanju za popunu državne reprezentacije sa brodice obavezna ješka su 3 kg 
dagnji, 25 dkg kozice ili srdelu odnosno drugu plavu riba i 25 dkg lignje po nastupu. 

Na svim ostalim natjecanjima domaćin je dužan osigurati najmanje tri kilograma 
dagnji, 25 dkg srdele ili druge plave ribe i 25 dkg liganja, a po vlastitoj odluci lignje može 
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zamijeniti količinom crva iz prethodnog stavka. 
Iznimno kod natjecanja koja traju četiri sata količina dagnji može se smanjiti na 2,5 

kilograma.  
 Na prigodnim natjecanjima ješku  osigurava domaćin natjecanja ili sami natjecatelji 
po vlastitom izboru.  
             

Članak 50. 
  
 Za natjecanja u športskom ribolovu na moru koriste se brodice čija dužina ne smije 
biti manja od 4,5 m, čiji voditelji moraju imati položen ispit za voditelja čamca, koje moraju 
imati odgovarajuću opremu za sidrenje ovisno o ribolovnoj zoni na kojoj se održava 
natjecanje, a svaka brodica označava se posebnim brojem ili slovom. 
 Za trajanja ribolova ne smiju se koristiti radio uređaji radi međusobnog dogovaranja 
natjecatelja. Dopuštena je upotreba sondera i GPS (navigacijska oprema) ukoliko ih 
domaćin osigura za sve brodice ili ih natjecatelji donesu u dovoljnom broju. Činjenica da li 
ima dovoljno sondera i GPS uređaja utvrditi će se na verifikaciji i sukladno tome će se 
dopustiti njihova upotreba. 
 Torenje (brumanje) za ribolov iz brodice u mjestu ili pokretu i obale nije dopušteno. 

 
Članak 51. 

 
 Da bi se mogao pravilno utvrditi pojedinačni poredak natjecatelja u brodicama i 
sektorima domaćin je dužan: 
 1) osigurati da sva mjesta u brodici i sektoru budu popunjena jer nepopunjenost 
brodice ili sektora remeti konačni poredak svih natjecatelja i može pojedine natjecatelje 
staviti u povoljniji položaj, 
 2) radi izbjegavanja situacije iz prethodne točke osigurati potreban broj tzv. smetala 
uz poštivanje odredbe iz članka 40. stavak 5. Pravilnika o načelima i osnovnim elementima 
sustava natjecanja. Ulov smetala se važe i poredak u sektoru utvrđuje, ali se on ne stavlja 
na listu pojedinačnog plasmana tog natjecanja. 
 

Članak 52. 
 
 Organizator i domaćin natjecanja dužni su po završetku natjecanja sudionicima 
natjecanja uručiti listu službenih rezultata natjecanja. 
 Poželjno je da se voditeljima ili izbornicima ekipa udruga ili županijskih saveza, lista 
službenih rezultata natjecanja uruči istog dana po završetku natjecanja, a ako to nije 
moguće rezultati se dostavljaju naknadno. 
 

Članak 53. 
 
 Proglašenje službenih rezultata natjecanja i uručenje priznanja svečanog su 
karaktera, a obavljaju se u otvorenim ili zatvorenim prostorima uz nazočnost svih 
sudionika natjecanja, uzvanika i predstavnika sredstava javnog priopćavanja. 
 Rezultati s lista plasmana čitaju se od posljednje plasiranog natjecatelja do prvo 
plasiranog natjecatelja, pozvani najuspješniji pojedinci i ekipe izlaze na podij gdje im 
opunomoćenik organizatora ili druga osoba uručuje službena priznanja (pehari, medalje), 
a nakon toga priznanja ili druge nagrade uručuju predstavnici organizacija ili pojedinci koji 
su osigurali ta priznanja ili nagrade. 
 Nakon proglašenja službenih rezultata natjecanja i uručenja nagrada i priznanja 
opunomoćenik organizatora proglašava natjecanje zatvorenim. 
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Članak 54. 
 
 Ako u tijeku natjecanja dođe do nastupa izvanrednih i nepredviđenih situacija 
(iznenandna bolest ili ozljeda natjecatelja, kvar brodice, ugroženost natjecatelja usljed 
nevremena i sl.) natjecatelj je dužan pružiti pomoć natjecatelju ili natjecateljima koji su 
zapali u jednu od navedenih situacija, makar i na štetu svog sportskog rezultata (fair-play).  
 
 

b) Natjecanja s brodice  
 

Članak 55. 
 
 Svi natjecatelji moraju biti u brodici najmanje 30 minuta prije početka ribolova nakon 
čega glavni sudac daje znak za polazak u zonu ribolova gdje brodice zauzimaju ribolovno 
mjesto na moru i sidre se s time da razmak između brodica mora biti najmanje 40 metara 
u krug. 
  Brodice se mogu sidriti na izabranom mjestu odmah po dolasku.  
 Glavni sudac mora dati znak za pripremu ješke najmanje 30 minuta prije početka 
ribolova, a u suprotnom će se odgoditi davanje znaka za početak ribolova.  
 Brodice s natjecateljima u pokretu ne smiju se tijekom ribolova približavati jedna 
drugoj na razmak manji od 10 metara, ne smiju se privezivati za ranije postavljena sidrišta,  
natjecatelji ne smiju izlaziti na obalu. 
 Uz brodicu na ribolovnom mjestu može pristati samo sudački brod, spasilačko i 
sanitetsko plovilo na dogovoreni pozivni znak ili ako sudac uoči kakvu nepravilnost.  
 

Članak 56. 
 
 Ribolovno mjesto označava se brojem najmanje od 1 do 4. Raspored ribolovnih 
mjesta u brodici je slijedeći: 

a) broj 1 je pramac desno,  
b) broj 2 je krma desno,  
c) broj 3 je krma lijevo i  
d) broj 4 je pramac lijevo. 

 Ribolovna mjesta u brodici određuju se izvlačenjem, a izvlačenje se vrši po 
redosljedu kako su natjecatelji rangirani u jakosne skupine.  
 Natjecatelji mijenjaju ribolovna mjesta u brodici svakih 1 sat i 15 minuta na način 
da kod prve promjene broj 1 ide na broj 3,broj 2 na broj 4,broj 3 na broj 1,broj 4 na broj 2, 
kod druge promjene u krug za jedno mjesto u smjeru kazaljke na satu i kod treće promjene 
kao kod prve (shema promjena u prilogu Pravilnika ). 

Odabir ribolovnog mjesta na moru na kojem će se loviti prvi put određuje nositelj 
brodice. Za slijedeće četiri promjene mjesta odlučuje većina, a za svaku daljnju promjenu 
moraju biti suglasni svi natjecatelji u brodici. 

Ukoliko je većina odlučila promijeniti mjesto ribolova, a nije postignut dogovor o 
mjestu sidrenja, o tome gdje će se sidriti odlučuje natjecatelj koji se u tome trenutku nalazi 
na lovnoj poziciji broj 1.    

 
 

Članak 57. 
 

Kod ribolova na moru najprije isplovljava matični brod, a iza njega sve brodice s 
natjecateljima. 
 Kada se sve brodice okupe na polaznoj poziciji, glavni sudac daje znak za početak 
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natjecanja, obavještava natjecatelje i voditelje brodica o točnom vremenu završetka 
natjecanja. 

Ulov se odmah po pregledu predaje pomoćnom sucu koji isti predaje glavnom sucu 
na obali na unaprijed utvrđenom mjestu. 
 

Članak 58. 
 
 Ribolovni pribor se spušta u more nakon sidrenja brodice, a u slučaju "oranja" 
natjecatelji su dužni izvući pribor iz mora sve dok se brodica ispravno ne usidri. 
 Nije dopušteno zabacivanje pribora, ukoliko organizator u propozicijama ne odredi 
drukčije, pa se pribor u more spušta podbacivanjem 
 Struk s udicom zakačen za dno se kida ili oslobađa potezom štapa ili navlačenjem 
rukom. Ulovljena riba koja se otkači s udice u moru ne priznaje se kao ulov. 
 
 

Članak 59. 
 
 Nije dopušteno „loviti na pola mora” što znači da olovo uvijek mora biti spušteno na 
dno mora. Isto tako prilikom dizanja osnove, mijenjanja mamca ili skidanja ulovljene ribe, 
sve udice moraju biti dignute u brod.   
 U slučaju da natjecatelj smatra da drugi natjecatelj lovi protivno stavku 1. ovog 
članka dužan je odmah na to upozoriti pomoćnog suca – barkariola koji će od natjecatelja 
za kojeg se sumnja da lovi na nedopušteni način zatražiti da odmah otpusti mašinicu, pa 
ako olovnica počne padati prema dnu o tome će pomoćni sudac odmah obavijestiti 
glavnog suca koji će takvog natjecatelja diskvalificirati.  
 
 

c) Natjecanja s obale 
 

Članak 60. 
 
 Konfiguracija obale, morskog dna, dubina mora i moguća visina valova određuju 
dva načina ribolova: 
 1) ribolov s visoke obale koji se u pravilu obavlja danju   
     - prirodne, neizgrađene, hridinaste obale (Rock casting), 
     - izgrađene obale (valobrani, lukobrani, gatovi), 

Državna prvenstva u natjecanjima sa obale ne mogu se održavati na lukobranima 
(školjerama). 
 2) ribolov s niske – položene obale. 
 

Članak 61. 
 
 Ribolov s obale obavlja se u ribolovnoj zoni koja je podijeljena na sektore. Ukoliko 
kopneni dio ribolovne zone nije označen trakama ili na drugi adekvatni način, sudac je 
dužan prije ulaska u zonu javno i nedvosmisleno navesti gdje prestaje ribolovna zona.  
 Ribolovni sektori označavaju se brojem ili slovima (A., B., itd), a ribolovna mjesta u 
sektoru označavaju se arapskim brojevima. 
 Ako ribu lovi više kategorija natjecatelja za svaku kategoriju određuje se posebna 
ribolovna zona, a ribolovne zone mogu se nastavljati jedna na drugu. Koja će kategorija 
loviti u konkretnoj ribolovnoj zoni određuje se ždrijebom nakon verifikacije.  
 U ribolovnu zonu zabranjen je pristup gledateljima i šetačima, a o redu u ribolovnoj 
zoni brinu se sudac i pomoćni suci. Pristup je dopušten voditeljima ekipa i to do kopnenog 
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ruba zone, ali isti ne smiju ni na koji način ometati natjecatelje niti glasno komunicirati sa 
natjecateljima. Komunikacija između natjecatelja i voditelja ekipe moguća je isključivo na 
način da natjecatelj dođe do kopnenog ruba svojeg lovnog mjesta.  
 Ribolovna mjesta u sektoru određuju se izvlačenjem od lijeva prema desno u 
smjeru akvatorija i to po redosljedu kako su natjecatelji rangirani u jakosne skupine, a po 
istom principu se ždrijeba i ješka.  
 

Članak 62. 
  
 Glavna i pričuvna ribolovna mjesta u lovu s obale moraju imati osiguran prilaz, mora 
se voditi računa o sigurnom smještaju natjecatelja i pomoćnih sudaca, a natjecateljima se 
moraju osigurati uvjeti za nesmetani ribolov. 
 Sektori i ribolovna mjesta u sektoru određuju se od lijeva prema desno gledano u 
smjeru mora, a označavaju se najkasnije 2 sata prije početka ribolova.   
 Ribolovne sektore izvlače nositelji sektora neposredno pred odlazak u zonu lova. 
 

Članak 63. 
 
 Kod ribolova s obale u sektore prvi ulaze pomoćni suci koji dočekuju natjecatelje i 
upućuju ih na ribolovna mjesta u sektoru, a nakon što se natjecatelji smjeste i obave sve 
pripreme za početak natjecanja, sudac daje znak za početak natjecanja. 
 Natjecatelji moraju biti na svojim ribolovnim mjestima najmanje 60 minuta prije 
početka natjecanja, a znak za pripremu ješke mora se dati najmanje 30 minuta prije 
početka natjecanja, u suprotnom će se odgoditi davanje znaka za početak natjecanja.  

Nakon što je proteklo pola vremena predviđenog za natjecanje, natjecatelji na znak 
suca mjenjaju mjesta. Vrijeme predviđeno za promjenu mjesta ne može biti kraće od 30 
minuta.  

Svrha promjene mjesta je da natjecatelji koji su lovili u središnjim mjestima sektora 
love na rubnim mjestima sektora i obrnuto.  

Stoga je broj mjesta za koje se pojedini natjecatelj miče upravo broj koji se dobije 
dijeljenjem broja ukupnog broja natjecatelja sa dva i oduzimanje broja 1. Na primjer  ako 
ima 10 natjecatelja u jednom sektoru, tada natjecatelj sa broja 1 ide na broj 5 (10:2)-1=4, 
pa natjecatelj ide za 4 mjesta desno, dakle na broj 5. i tako redom. U slučaju neparnog 
broja, ako npr. ima 11 natjecatelja u jednom sektoru, natjecatelj broj 1 može ići na broj 5 ili 
6 po odluci suca. 
    

Članak 64. 
 
 Na ribolovnom mjestu u sektoru natjecatelji koriste ribolovni alat zabacivanjem ili 
podbacivanjem okomito na smjer pružanja obale i to tako da ne ometaju natjecatelje na 
susjednim natjecateljskim mjestima.  
 Kod skidanja ulovljene ribe ili stavljanja mamca natjecatelj smije pribor odložiti na 
tlo, zabranjeno je dodavanje mirisa mamcu. 

U ribolovu s obale natjecatelj može odložiti štap da „štap sam lovi“ i može ješkati  
pričuvne predveze. 
 

Članak 65. 
 
 Natjecatelj na krajnjem ribolovnom mjestu u sektoru nema pravo koristiti veći morski 
prostor što znači da ne smije zabacivati izvan svog sektora (koso zabacivanje), a da bi se 
to osiguralo domaćin natjecanja dužan je osigurati nultog natjecatelja. Ako je natjecatelj s 
tri strane okružen morem ne smije zabacivati ni postrance ni unatrag. 
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 Udaljavanje natjecatelja s ribolovnog mjesta i ulazak nepozvanih osoba na 
ribolovno mjesto bez odobrenja pomoćnog suca ili suca zabranjeno je. 
 Za izvlačenje većeg ili po zdravlje opasnog primjerka ribe, natjecatelj može zatražiti 
pomoć pomoćnog suca u trenutku kada je riba dovučena do obale. Natjecatelj mora imati 
vreću za ulov i sak (loprada) a u moru otkačeni primjerak ne smije se dohvaćati niti se 
priznaje u važeći ulov. 

Prilikom zabacivanja štapa ili izvlačenja ribe natjecatelj može zagaziti u more 
najviše do visine koljena i nakon obavljene radnje odmah se mora vratiti na suho.   
 Izvlačenje najlona ili konca iz mora može se vršiti isključivo uz pomoć mašinice 
osim ako je isti zapeo za dno ili za najlon drugog natjecatelja kada je dopušteno tu radnju 
izvršiti rukom, ali samo do trenutka odvajanja najlona od dna ili sa površinske stijene, 
odnosno pribora drugog natjecatelja. 
 
 
 

Članak 66. 
 
 Za svaki sektor u ribolovu s obale određuje se pomoćni sudac, a na natjecanjima 
koje organizira Savez poželjni je da pomoćni sudac bude osoba s položenim ispitom za 
suca u sportskom ribolovu. 
 Pomoćni sudac tijekom natjecanja, bilo ono jednodnevno ili višednevno, ostaje u 
istom sektoru, a po završetku natjecanja pomaže natjecateljima da izmjere ribu, stavlja je 
u vrećicu i s natjecateljima supotpisuje kontrolni list ulova koji predaje na vaganje.  
  

VI. Bodovanje i utvrđivanje poretka na natjecanju 
 

Članak 67. 
 
  Jedan gram ulova ima vrijednost 1 težinskog boda (TB), tj. 1 g = 1 bod. 

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

Članak 68. 
 

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

 
Članak 69. 

 
 Prije početka vaganja ždrijebom će se odrediti redosljed vaganja po sektorima.  
 
 Prigodom vaganja ulova koji je natjecatelj predao na vaganje vrši se: 
 
 - kontrola dužine ulovljenih primjeraka riba, 
 - kontrola ispravnosti ulovljenih primjeraka ribe, 
 - utvrđivanje ukupnog broja ulovljenih primjeraka riba, 
 - vaganje važećeg i nevažećeg ulova te najtežeg primjerka ribe. 
 

Članak 70. 
 

Dužinu pojedinog primjerka ribe mjeri natjecatelj prigodom ulova mjerilom dužine, 
koje na natjecanje donosi sam, a u slučaju spora oko dužine ribe meritorna je mjera i 
odluka suca. Riba se mjeri od početka glave do kraja duže repne peraje. Rizik da li će 
pojedini primjerak ribe, glede njene dužine, biti priznat kao važeći ulov snosi sam 
natjecatelj. 
  Ribu koja ne udovoljava propisanim uvjetima, a koja ima šanse da preživi natjecatelj 
je dužan vratiti u more.   
 

Članak 71. 
 
 Ispravnost ulovljenog primjerka ribe kontrolira  sudac na stolu za vaganje uz 
upotrebu mjerice koju je izdao Savez.  
 Brojenje ulovljenih primjeraka riba obavljaju zajedno natjecatelj i pomoćni sudac 
nakon čega se riba stavlja u vrećicu u kojoj se predaje na vaganje, a natjecatelj i pomoćni 
sudac supotpisuju dva primjerka kontrolnog lista ulova od kojega gornji dio zadržava 
pomoćni sudac i predaje ga zajedno s ulovom sucu, a donji dio radi kontrole zadržava 
natjecatelj. 
 Ako pomoćni sudac ima položen sudački ispit, sudac nije dužan provjeravati 
ispravnost broja ulovljenih primjeraka. 
 Ukoliko  sudac tijekom vaganja utvrdi da je u vrećici veći broj primjeraka riba od 
broja navedenog u popisu ulovljenih riba, od ukupnog važećeg ulova oduzet će se 
umnožak težine prosječne ulovljene ribe (koja se dobije dijeljenjem ukupnog priznatog 
ulova – težine, sa brojem ulovljenih primjeraka) sa brojem prekobrojnih primjeraka.   
  

Članak 72. 
 

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 a to su : 
 
 - težinski bodovi važećeg ulova, 
 - težinski bodovi nevažećeg ulova, 
 - težinski bodovi priznatog (ostvarenog) ulova, 
 - težina najvećeg ulovljenog primjerka ribe, 
 - broj priznatih ulovljenih primjeraka ribe. 
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Članak 73. 

 
 U posebnu tablicu koja se ispunjava ručno ili na računalu, te u aplikaciju programa 
bodovanja pored podataka o natjecatelju, njegovom broju i udruzi unosi se broj ulovljenih 
primjeraka, najteži ulovljeni primjerak, bruto težina, negativni bodovi  neto težina, poredak 
u sektoru i pojedinačni poredak.   
 Izračunati pojedinačni i ekipni poredak s navedenih lista unosi se u konačne 
pregledne liste poretka koje se čuvaju kao dokument trajne vrijednosti. 
 

Članak 74. 
 
  Jedinstvenim 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 tih se određuje ekipni poredak. 
 

Članak 75. 
 

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

Članak 76. 
 

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

Članak 77. 
 
 Kontrola, mjerenje, brojanje i vaganje ulova obavlja se na sudačkom stolu koji na 
primjeren način mora biti ograđen kako bi postupak vaganja bio vidljiv i dostupan 
natjecateljima i drugim zainteresiranim osobama. 
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 Kada je ulov svih natjecatelja dopremljen do sudačkog stola, sudac objavljuje 
početak vaganja i upoznaje natjecatelje, voditelje ili izbornike ekipa da imaju pravo 
prisustvovati činu kontrole, mjerenja, brojenja i vaganja ulova. 
 Vaganje ulova pojedinog natjecatelja odvija se slijedećim redom: 
- sudac glasno izvikuje prezime natjecatelja i oznaku brodice ili sektora u kojem je lovio 
- sudac ili njegovi pomoćnici istresaju ulov u posebnu posudu 
- nakon toga pristupa se brojanju i mjerenju dužine onih primjeraka riba za koje sudac 
ocijeni da bi mogle biti nevažeće, a ako takvih riba ima one se odvajaju, važe se najteži 
primjerak ulovljene ribe, zatim se važe važeći ulov, pa nevažeći, koji se odbija od važećeg 
i na kraju  sudac glasno objavljuje priznati ulov, koji se upisuje u kompjuter i na posebnu 
tabelu koju osigurava domaćin natjecanja 
- nakon objave priznatog ulova, cjelokupni ulov vraća se u vrećicu natjecatelja i tamo 
ostaje do isteka vremena predviđenog za izjavljivanje žalbe, 
- po isteku roka predviđenog za izjavljivanje žalbe, ulov, ovisno o napomeni u 
propozicijama natjecanja preuzima natjecatelj ili domaćin natjecanja. 

Ukoliko postoji opravdana sumnja da je pojedinom primjerku ribe težina umjetno 
povećana (tzv. kljukanje ribe) natjecatelj, voditelj ili izbornik ekipa mogu zahtijevati od suca 
(a to može napraviti i sam sudac) da se radi provjere te činjenice otvore pojedini primjerci 
ribe. 

 
Članak 78. 

 
 Kada više natjecatelja ostvari isti broj bodova bolji je natjecatelj koji ispuni slijedeće 
uvjete: 
 a) jednodnevno natjecanje 
    p o j e d i n a č n o  1. ribolov iz usidrene brodice i s obale 
              - pojedinac koji ulovi manji broj primjeraka riba, 
              - pojedinac koji ulovi teži primjerak ribe, 
                   2. ribolov iz brodice u pokretu 
                                   - pojedinac koji ulovi više primjeraka riba, 
                                   - pojedinac koji ulovi teži primjerak ribe, 
                                 3. ribolov s ostima i skosavicom 
                                   - pojedinac koji ulovi manje primjeraka, 
                         - pojedinac koj ulovi teži primjerak.  
     
      E k i p n o – ekipa  u kojoj pojedinac ima bolji plasman, npr. ako su dvije ekipe 
osvojile 5 plasmanskih bodova bolje je plasirana ekipa čiji su članovi osvojili 1. i  4. mjesto 
od ekipa čiji su članovi osvojili 2. i 3. mjesto. 
 
 b) višednevno natjecanje 
      p o j e d i n a č n o   1. ribolov iz usidrene brodice i s obale 

- pojedinac koji u jednom nastupu ostvari bolji plasman,  
   uzimajući u obzir sve dnevne plasmane 

     - pojedinac koji u svim nastupima ostvari veći težinski ulov, 
    - pojedinac koj u svim nastupima ulovi manji broj riba, 
    - pojedinac koji u svim nastupima ulovi teži primjerak, 
 
      2. ribolov iz brodice u pokretu 
    - pojedinac koji u jednom nastupu ostvari bolji plasman, 
    - pojedinac koji u svim nastupima ostvari veći težinski ulov, 
    - pojedinac koji u svim nastupima ulovi veći broj riba, 
    - pojedinac koji u svim nastupima ulovi teži primjerak, 
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      3. Ribolov s ostima i skosavicom 
    - pojedinac koji ulovi manji broj primjeraka, 
    - pojedinac koji  ulovi teži primjerak, 
     - pojedinac koji u svim nastupima ulovi manji broj riba  
    - pojedinac koji u svim nastupima ulovi teži primjerak 
        

      E k i p n o  - ekipa koja u jednom nastupu ostvari bolji plasman, 
    - ekipa koja ostvari veći težinski ulov ukupno, 
    - ekipa koja ulovi manji ukupni broj riba, 
    - ekipa koja ulovi veću ribu. 
 U slučaju da dva ili više natjecatelja osvoje isti broj bodova i samo jedan primjerak 
ribe, dijeli se plasman. 

 
Članak 79. 

 
Nakon što sudac objavi da je vaganje završeno, sudac i opunomoćenik su dužni 

usporediti unos u tablicu sa unosom u aplikaciju, nakon čega će se podijeliti rezultati.  
Natjecatelj, voditelj i izbornik ekipa udruge ili županijskog saveza može u roku od 15 

minuta od kada je objavljeno da su rezultati podijeljeni uz plaćanje propisane pristojbe u 
pismenom obliku podnijeti žalbu, ukoliko smatra da nije poštivan postupak propisan 
člancima od 68. do 79. ovog Pravilnika, da je došlo do pogrešnog unosa ili rangiranja 
natjecatelja ili da je tijekom ribolova došlo do povrede odredbi ovog Pravilnika, koje mogu 
biti od utjecaja na regularnost ostvarenog rezultata pojedinog natjecatelja ili natjecanja u 
cjelini. 

Rezultati postaju službeni nakon što protekne 15 minuta od objave da su rezultati 
podijeljeni, odnosno nakon što se odluči o podnesenim žalbama.  
 Žalba se predaje sucu, o žalbi odlučuje rukovodstvo natjecanja. 
 Rukovodstvo natjecanja je dužno pismeno odlučiti o žalbi i prije proglašenja 
rezultata usmeno iznijeti sažetak žalbe i odluku o istoj.   
 Odlučujući o žalbi rukovodstvo natjecanja može žalbu usvojiti kao osnovanu i 
opravdanu, odbiti žalbu kao neosnovanu ili odbaciti je, ako je podnijeta po proteku roka za 
žalbu ili od neovlaštene osobe. Ako žalba bude odbijena ili odbačena pristojba pripada 
organizatoru natjecanja, a ako bude prihvaćena pristojba se vraća. 
 Ukoliko nije zadovoljan odlukom rukovodstva natjecanja, podnositelj žalbe može 
podnijeti žalbu Izvršnom odboru Saveza u roku od 8 dana računajući od dana uručenja 
odluke. Pravo na žalbu ima i osoba ili udruga koja smatra da je oštećena odlukom kojom 
je žalba prihvaćena. Rok za ovu žalbu iznosi 8 dana i počinje teći od trenutka usmene 
objave odluke o žalbi. Žalbe se podnose Izvršnom odboru Saveza koji o žalbi mora odlučiti 
u daljnjem roku od 8 dana.U ovom slučaju Izvršni odbor može se očitovati elektronskom 
poštom. Odluka Izvršnog odbora je konačna. 
 
 
VII. Stegovne mjere  
 

Članak 80. 
 

Prema natjecateljima koji se na natjecanjima nesportski ponašaju i koji tijekom 
trajanja natjecanja ne poštuju odredbe ovog Pravilnika i Pravilnika o načelima i osnovnim  
elementima sustava natjecanja, primijeniti će se stegovne mjere propisane ovim 
Pravilnikom.  
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Članak 81. 
 

 Nesportsko ponašanje je svako ponašanje neprimjereno pristojnoj i odgovornoj 
osobi, a naročito: 
-drzak odnos prema ostalim natjecateljima i službenim osobama na natjecanju, 
-dolazak na natjecanje ili sudjelovanje na natjecanju pod utjecajem alkohola ili drugih 
opojnih sredstava, 
-psovanje i vrijeđanje ostalih natjecatelja, pomoćnih sudaca, rukovodstva natjecanja i 
svako takvo nekorektno ponašanje prema ostalim osobama (pratiteljima natjecatelja, 
predstavnicima domaćina, gledateljima),  
-pokušaj fizičkog napada ili fizički napad na natjecatelje, službene osobe na natjecanju, 
sportske djelatnike i gledatelje i druge grube povrede i ometanja natjecanja 
-namjerno  oštećenje ili uništavanje tuđe imovine. 
 

Članak 82. 
 

 Čim utvrdi nesportsko ponašanje natjecatelja, bilo neposredno ili po prijavi druge 
osobe, sudac će, ovisno o mjeri i posljedicama takvog postupanja, natjecatelju izreći 
stegovnu mjeru: 

1. opomenu-uz upozorenje da odmah prestane sa svakim takvim i sličnim 
postupanjima, pod prijetnjom isključenja sa natjecanja; 

2. isključenje sa natjecanja.   
 

Članak 83. 
 

 Stegovne mjere zbog nesportskog ponašanja sudac može izreći za svako 
nesportsko ponašanje natjecatelja počinjeno od otvaranja natjecanja do završetka vaganja 
koje prethodi utvrđivanju rezultata natjecanja.  
 Protiv stegovne mjere isključenja sa natjecanja zbog nesportskog ponašanja 
natjecatelj može, u roku od 30 minuta od trenutka kojim mu je odluka priopćena, podnijeti 
žalbu Rukovodstvu natjecanja koje je odluku o istoj dužno donijeti u roku od 30 minuta od 
izjavljivanja žalbe.  
 Ako Rukovodstvo natjecanja odbije žalbu natjecatelja, natjecatelj više neće nastupiti 
na natjecanju, a njegov eventualni dotadašnji rezultati tog natjecatelja neće se iskazivati 
na listi plasmana.  
 Protiv odluke Rukovodstva natjecanja natjecatelj može u roku od 8 dana podnijeti 
žalbu Izvršnom odboru Saveza. 
 Zbog nesportskog ponašanja počinjenog u vremenskom razdoblju od završetka 
vaganja koje prethodi utvrđivanju rezultata natjecanja do zatvaranja natjecanja, sudac je 
dužan u roku od 8 dana od zatvaranja natjecanja protiv natjecatelja podnijeti stegovnu 
prijavu. 
 

Članak 84. 
 

 Povredu odredbi pravilnika iz članka 80. predstavlja postupanje natjecatelja 
suprotno izričitim zabranama propisanim odredbama ovog Pravilnika (članak 26, 28, 47, 
51, 59, 60. i 66.) i svako postupanje suprotno propisanim pravilima natjecanja koja se 
odnose na mjesto, vrijeme i način obavljanja ribolova, na dopušteni alat i pribor za ribolov, 
na dopuštenu ješku za ribolov i na postupanje natjecatelja sa ulovom. 
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Članak 85. 
 

 Zbog povrede odredbi pravilnika iz članka 84. izvršene po pojedinom natjecatelju 
tijekom trajanja natjecanja, i to počevši od trenutka ulaska natjecatelja u sektore/brodice 
do objave početka vaganja, sudac može počinitelju izreći stegovne mjere: 
 1. opomenu 
 2. opomenu pred isključenje sa natjecanja i 
 3. isključenje sa natjecanja.  
 

Članak 86. 
 

Povredu odredbi pravilnika iz članka 84., sudac može utvrditi neposredno, ili 
povodom usmene ili pismene prijave drugog natjecatelja, pomoćnog suca, 
opunomoćenika, voditelja natjecanja te voditelja ili izbornika ekipa. 

Podnositelj prijave dužan je prijaviti počinjenu povredu odmah po saznanju za istu, 
a ako to iz objektivnih razloga nije moguće, najkasnije nakon završetka ribolova, ali 
svakako prije objavljivanja početka vaganja. 

Po podnesenoj prijavi sudac će utvrditi da li je prijavljena povreda počinjena, pa ako 
nađe da jeste počinjena, ocijenit će koja stegovna mjera je primjerena istoj te će tu mjeru 
usmeno izreći počinitelju. Ako izrekne blažu mjeru, upozoriti će natjecatelja da će mu, u 
slučaju da nepropisno ponašanje ponovi, biti izrečena stroža stegovna mjera. 
 

Članak 87. 
 

Protiv stegovne mjere isključenja sa natjecanja zbog povrede odredbi pravilnika iz 
članka 84., natjecatelj može u roku od 30 minuta od trenutka kojim mu je odluka 
priopćena, podnijeti žalbu Rukovodstvu natjecanja koje je odluku o istoj dužno donijeti u 
roku od 30 minuta od podnošenja žalbe.  
 Ako Rukovodstvo natjecanja odbije žalbu natjecatelja, natjecatelj više neće nastupiti 
na natjecanju, a eventualni dotadašnji rezultati tog natjecatelja neće se iskazivati na listi 
plasmana.  
 Protiv odluke Rukovodstva natjecanja natjecatelj može u roku od 8 dana podnijeti 
žalbu Izvršnom odboru Saveza. 
 

Članak 88. 
 

Kad objavi početak vaganja pa do završetka vaganja, sudac može diskvalificirati 
natjecatelja samo zbog povreda koje se odnose na ulov predan po natjecatelju na vaganje 
(količina nevažećeg ulova, ulov protivan propisima o zaštiti riblje mlađi, umjetno povećane 
težine, riba ulovljena prije početka natjecanja). 
 Nakon završenog vaganja glavni sudac nije ovlašten donositi odluku o 
diskvalifikaciji natjecatelja čiji je ulov izvagao. 
 

Članak 89. 
 

Nakon završenog vaganja odluku o diskvalifikaciji natjecatelja ovlašteno je donijeti 
samo Rukovodstvo natjecanja, i to prilikom odlučivanja o žalbi izjavljenoj po završetku 
vaganja. 

Žalbom iz stavka 1. ovog članka može se osporavati samo pravilnost utvrđenih 
rezultata vaganja. 
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Ako je žalba iz stavka 1. ovog članka podnijeta iz drugih razloga (koji se odnose na 
povredu pravila natjecanja tijekom ribolova), takvu žalbu Rukovodstvo natjecanja će 
odbaciti kao nedopuštenu. 
 

Članak 90. 
 

Rukovodstvo natjecanja će žalbu prihvatiti ako utvrdi da je počinjena povreda od 
utjecaja na pravilnost ostvarenog rezultata pojedinog natjecatelja ili natjecanja u cjelini. 

Rukovodstvo natjecanja odmah će objaviti odluku donesenu po podnesenoj žalbi.  
 Protiv odluke Rukovodstva natjecanja podnositelj žalbe može u roku od 8  dana od 
usmene objave iste, podnijeti žalbu Izvršnom odboru Saveza. 
 

 
VIII. Obrasci koji se koriste kod provedbe natjecanja u športskom ribolovu 

  
 

Članak 91.  
 
 Sastavni dio ovog Pravilnika su obrasci koji se koriste za njegovu primjenu i to:  

1. Izjava o osobnoj sposobnosti-odgovornosti  za nastup, 
 2. Prijava za nastup, 
 3. Lista najuspješnijih športaša, 
 4. Lista najuspješnijih reprezentativaca, 
 5. Lista najuspješnijih domaćina natjecanja, 
 6. Lista godišnjih prvenstvenih i kup natjecanja, 
 7. Lista za obračun bodova (utvrđivanje pojedinačnog poretka na natjecanju koje 
traje jedan dan-jedan nastup) 

8. Lista za obračun bodova (utvrđivanje pojedinačnog i ekipnog poretka na 
jedinstvenoj listi za natjecanje koje traje jedan dan - jedan nastup), 

9. Lista za obračun bodova (utvrđivanje ekipnog poretka na jedinstvenoj listi za 
natjecanje koje traje jedan dan-jedan nastup), 

10. Lista za obračun bodova (utvrđivanje pojedinačnog poretka u brodici i sektoru 
za natjecanje koje traje jedan dan - jedan nastup), 

11. Lista za obračun bodova (utvrđivanje ekipnog poretka u brodici i sektoru za 
natjecanje koje traje jedan dan - jedan nastup), 

12. Lista za obračun bodova (utvrđivanje pojedinačnog poretka u brodici i sektoru  
za natjecanje koje traje dva dana - dva nastupa), 

13. Lista za obračun bodova (utvrđivanje ekipnog plasmana u brodici i sektoru za 
natjecanje koje traje dva dana - dva nastupa), 

14. Lista pojedinačnog plasmana (kod pojedinačnog natjecanja koje traje jedan dan 
- jedan nastup ),  

15. Lista ekipnog plasmana (kod pojedinačnog i ekipnog natjecanja koje traje jedan 
dan - jedan nastup ), 

16. Lista ekipnog plasmana (kod ekipnog natjecanja koje traje jedan dan - jedan 
nastup), 
 17. Lista pojedinačnog plasmana (kod pojedinačnog ili pojedinačnog-ekipnog 
natjecanja  u brodici i sektoru za natjecanje koje traje dva dana-dva nastupa), 
 18. Lista ekipnog plasmana (kod ekipnih natjecanja u brodici i sektoru za natjecanje 
koje traje dva dana - dva nastupa), 
 19. Šema izmjena ribolovnih mjesta u brodici u poluvremenu ribolova, 
 20. Jedinstveni godišnji kalendar natjecanja u športskom ribolovu na moru, 
 21. Ogledni primjerak propozicija natjecanja, 
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 22. Izvješće glavnog suca o održanom natjecanju, 
 23. Popis natjecatelja i ekipa za nastup, 
 24. Popis natjecatelja po grupama za ždrijebanje mjesta u brodicama i u sektorima, 
 25. Popis ždrijebanja brodica,  
 26. Popis ždrijebanja sektora za ribolov s obale, 
 27. Popis ulovljenih primjeraka riba  

28. Izvješće opunomoćenika o održanom natjecanja 

IX.  Završne odredbe 

 
Članak 92. 

 
 Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjivati će se odredbe 
Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja, općih akata 
svjetske ribolovne federacije u koju je učlanjen Savez, opće i pojedinačne odluke 
nadležnih tijela Saveza te odluke rukovodstva natjecanja temeljene na dosad stečenim 
iskustvima u športskom ribolovu. 
 

Članak 93. 
 

Dolaskom na natjecanje, natjecatelj prihvaća sva prava i obveze propisane ovim 
Pravilnikom. 

 
Članak 94. 

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

 
Članak 95. 

 
 Autentično tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Izvršni odbor Saveza. 
 
 

Članak 96. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
 
     

PREDSJEDNIK HSSRM 
 
       ______________________ 
       Đuro Marinović dr.med. 
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IZMJENA RIBOLOVNIH MJESTA U BRODICI NA SLUŽBENIM NATJECANJIMA 
 
 
prema članku 57: 
 
 
I.  1:2:3:4       II.    3:1, 1:3, 2:4, 4:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  2:3, 3:4, 4:1, 1:2      IV. 3:1, 1:3, 2:4, 4:2 
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