
 

 

Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor 

Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. 

godine odluka Ur.br.53/18/TJ, donio je slijedeći 

 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI NATJECATELJA  

HRVATSKOG SAVEZA ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

 Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom o registraciji natjecatelja (u nastavku: Pravilnik) uređuje se postupak registracije 

natjecatelja na službenim natjecanjima koja se provode u skladu sa Pravilnikom o provedbi 

natjecanja u udičarenju, Pravilnikom o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu i Pravilnikom o 

provedbi natjecanja u lovu na veliku ribu. 

Uvjeti i postupak registracije natjecatelja obuhvaćaju registraciju natjecatelja i tijela za provođenje 

registracije natjecatelja. 

 

Članak 2. 

 

Natjecatelji u sportskom ribolovu na moru su natjecatelji u udičarenju,  podvodnom ribolovu i lovu 

na veliku ribu (u nastavku: natjecatelji). 

 

Članak 3. 

 

Natjecatelj je član sportske udruge učlanjene u HSSRM koji je u tom svojstvu evidentiran u 

verificiranoj klupskoj evidenciji natjecatelja za tekuću natjecateljsku sezonu. 

 

II. POSTUPAK REGISTRACIJE 

 

Članak 4. 

 

Za ustroj registracije natjecatelja nadležni su: 

1. Sportske udruge 

2. Komisija za registraciju natjecatelja (u nastavku: Komisija).  

 

Članak 5. 

 

Svaka sportska udruga sastavlja vlastitu evidenciju natjecatelja za svaku natjecateljsku godinu i 

unosi je u aplikaciju za registraciju natjecatelja HSSRM. Udruge su dužne osigurati potrebne privole 

za korištenje osobnih podataka u svrhu registracije natjecatelja, koje se čuvaju u arhivi kluba do 

zakonski propisanog roka. 



Članak 6. 

 

Na osnovu zahtjeva matične udruge vrši se registracija natjecatelja, koja je uvjet za nastup 

natjecatelja na natjecanjima stupnja većeg od klupskog. 

 

Članak 7. 

 

Aplikacija registracije natjecatelja sadrži slijedeće podatke : 

a) naziv udruge 

b) kategoriju natjecatelja 

c) natjecateljsku disciplinu 

d) ime i prezime natjecatelja 

e) datum rođenja natjecatelja (za kategorije U16, U21) 

f) serijski broj dozvole i broj članske iskaznice za tekuću godinu 

g) rezultat ostvaren na klupskom natjecanju tekuće godine 

h) podatak o razlogu nenastupanja na međuopćinskom ili županijskom natjecanju.  

 

Članak 8. 

 

UDIČARENJE 

Svaka udruga dužna je za svaku kategoriju i disciplinu natjecanja unijeti podatke navedene u 

članku 7., stavak a, b, c, d, e, f, g u aplikaciju za registraciju natjecatelja za tekuću natjecateljsku 

godinu najkasnije 8 (osam) dana nakon krajnjeg roka za održavanje klupskog natjecanja koji je do 

31. svibnja tekuće natjecateljske godine, a svakako prije održavanja međuopćinskog odnosno 

županijskog natjecanja u županiji čijem županijskom savezu udruga pripada.  

 

PODVODNI RIBOLOV 

Svaka udruga dužna je unijeti podatke navedene u članku 7., stavak a, c, d, f, g  u aplikaciju za 

registraciju natjecatelja za tekuću natjecateljsku godinu nakon održanog klupskog natjecanja a  

najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja međužupanijskog natjecanja. 

 

LOV NA VELIKU RIBU 

Svaka udruga dužna je za svakog natjecatelja u sastavu svojih klupskih ekipa ispuniti podatke 

navedene u članku 7., stavak a, c, d, f u aplikaciji za registraciju natjecatelja za tekuću 

natjecateljsku godinu nakon održanog klupskog natjecanja, a najkasnije 3 (tri) dana prije termina 

održavanja državnog prvenstva u lovu na veliku ribu. 

Udruge mogu održati svoja klupska natjecanja u posebno organiziranom klupskom natjecanju ili u 

sklopu prigodnih međunarodnih turnira u lovu na veliku ribu. 

Udruge koje su održale klupska natjecanja trebaju ispuniti podatke iz članka 7., stavak g za 

natjecatelje svake pojedine ekipe te ih upisati u plasmansku listu natjecanja. 

Udruge s manjim brojem klupskih ekipa (do tri) nisu obvezne održati klupsko natjecanje, dovoljno 

je popuniti podatke za natjecatelje (iz stavka 1 ovog članka) u aplikaciji za klupske ekipe koje 

prijavljuju za državno natjecanje. 

Prijava za državno natjecanje odredit će se s Propozicijama ovisno o odabiru sustava natjecanja za 

tekuću godinu. 



Članovi prijavljene klupske ekipe za državno natjecanje ne moraju odgovarati nastupu na klupskom 

natjecanju, mogu se prijaviti klupske reprezentacije i sl.  

Udruge koje nisu registrirale svoje natjecatelje neće ih moći prijaviti za državno natjecanje. 

 

Članak 9. 

 

Komisija za registraciju natjecatelja (u daljnjem tekstu: Komisija) nadležna je za verifikaciju 

klupskih evidencija natjecatelja i ustroj registra natjecatelja HSSRM.  

 

 Članak 10. 

 

Komisija se sastoji od četiri člana i to predsjednika Komisije za udičarenje, predsjednika Komisije za 

podvodni ribolov, predsjednika Komisije za lov na veliku ribu i predsjednika Sudačke komisije koji 

između sebe biraju predsjednika Komisije. 

 

Članak 11. 

 

Komisija može valjano odlučivati ako je sjednici nazočan natpolovičan broj članova Komisije, a 

odluke se donose većinom glasova svih članova. U slučaju jednakog broja glasova, predsjednikov 

glas daje prevagu.  

Sve odluke Komisije moraju biti u pismenom obliku, obrazložene i s poukom o pravnom lijeku. 

Predsjednik Komisije organizira rad Komisije, potpisuje odluke i predstavlja Komisiju pred drugim 

tijelima HSSRM.          

Članak 12. 

 

Odluke o zahtjevima za verifikaciju klupskih evidencija natjecatelja Komisija je dužna donijeti u 

roku od 8 (osam) dana od proteka roka iz članka 8. ovog Pravilnika. 

Iznimno, ovisno o izboru sustava natjecanja, za natjecanja u lovu na veliku ribu Komisija je dužna 

odluku o verifikaciju donijeti i u kraćem roku sukladno terminu održavanja državnog natjecanja. 

 

 Članak 13. 

 

U postupku verifikacije Komisija po službenoj dužnosti ispituje valjanost klupskih evidencija 

natjecatelja i ovlaštena je u svako doba provjeriti istinitost podatka navedenih u istima. 

 

 Članak 14. 

 

Odlučujući o zahtjevu kluba za verifikaciju klupske evidencije, Komisija može zahtjev u odnosu na 

svakog pojedinog natjecatelja usvojiti, odbiti ili odbaciti. 

Zahtjev se usvaja verificiranjem dostavljene klupske evidencije. 

 

Članak 15. 

 

Verifikacija se potvrđuje statusom natjecatelja u aplikaciji za registraciju. 

 



 Članak 16. 

 

Na osnovu verificiranih klupskih evidencija tajništvo HSSRM sačinjava registar natjecatelja, te po 

vrsti natjecanja za svaku natjecateljsku godinu, a za udičarenje i po kategorijama i disciplinama. 

Popis registriranih natjecatelja objavljuje se na internetskoj stranici HSSRM. Popis sadrži ime i 

prezime, klub te kategoriju za koju je natjecatelj registriran. 

 

 Članak 17. 

 

Verificirane klupske evidencije predstavljaju osnovu za utvrđivanje prava nastupa na natjecanjima 

u organizaciji HSSRM.  

Ukoliko klub propusti pravovremeno dostaviti evidencijski obrazac njegovi natjecatelji neće imati 

pravo nastupa na natjecanjima u organizaciji HSSRM u tekućoj natjecateljskoj sezoni.   

Radi utvrđivanja identiteta na natjecanju, natjecatelj je dužan predočiti osobnu iskaznicu, potvrdu 

o općoj zdravstvenoj sposobnosti te potpisati izjavu odgovornosti.  

 

 Članak 18. 

 

Ako Komisija utvrdi da je ista osoba evidentirana u evidencijskim obrascima dvije ili više udruga, 

verifikacija tog natjecatelja izvršiti će se na obrascu one udruge koja mu je izdala člansku iskaznicu 

i dozvolu za sportski ribolov na moru  za tekuću godinu. 

Iznimno, za natjecanja u lovu na veliku ribu, ukoliko Komisija utvrdi nepravilnosti iz stavka 1. ovog 

članka verifikacija tog natjecatelja izvršit će se na obrascu one udruge na čijem je klupskom 

natjecanju u sastavu klupske ekipe nastupio. Ukoliko nije održano klupsko natjecanje (članak 8. 

stavak 4), verifikacija tog natjecatelja izvršit će se na obrascu one udruge koja ga prijavljuje za 

natjecanje. 

Članak 19. 

 

Ako Komisija utvrdi da evidencija za pojedine natjecatelje nije valjana, zahtjev će posebnom 

odlukom odbiti. 

 Članak 20. 

 

Nepravovremene i nepotpune  zahtjeve Komisija će posebnom odlukom odbaciti.  

Zahtjev je nepravovremen ako je podnesen nakon što je protekao rok iz članka 8. ovog Pravilnika. 

Zahtjev je nepotpun ako nisu popunjeni podaci  propisani člankom 7. ovog Pravilnika. 

 

 Članak 21. 

 

Sve odluke Komisije  moraju biti izrađene u pisanom obliku, s obrazloženjem i poukom o pravnom 

lijeku. 

Odluke iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se klubu koji je odnosni zahtjev za registraciju podnio i 

članu tog kluba na kojeg se odluka odnosi. 

 

 

 



 Članak 22. 

 

Protiv odluka Komisije dopušten je prigovor u roku od 8 (osam) dana od dostave odluke.  

Prigovor se podnosi Komisiji, a o istom odlučuje Izvršni odbor HSSRM. 

Izjavljivanje prigovora zadržava provedbu odluke Komisije. 

 

 Članak 23. 

 

Izvršni odbor HSSRM je dužan o prigovoru riješiti u roku od 15 (petnaest) dana od primitka istoga.  

Izvršni odbor HSSRM povodom prigovora može odluku Komisije potvrditi, preinačiti ili ukinuti i 

predmet vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje. 

Odluka Izvršnog odbora je konačna. 

 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

 Članak 24. 

 

Tumačenje ovog Pravilnika u nadležnosti je Izvršnog odbora HSSRM. 

 

Članak 25.  

 

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 

      Predsjednik HSSRM 

      Đuro Marinović,dr.med. 


