HRVATSKI SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU RIJEKA

PRAVILNIK
O PROVOĐENJU NATJECANJA U PODVODNOM RIBOLOVU
I. UVOD
Članak 1.
Sukladno 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 (u daljnjem
tekstu: Pravilnik o sustavu natjecanja) ovim Pravilnikom o provođenju natjecanja u
podvodnom ribolovu (u daljnjem tekstu Pravilnik) propisuju se sve radnje koje se
provode tijekom održavanja sportskog natjecanja u podvodnom ribolovu, te prava i
obveze svih sudionika tog natjecanja (organizator, domaćin, rukovodstvo natjecanja,
natjecatelji, udruge, pratioci i ostalo osoblje).
II. IZBOR DOMAĆINA NATJECANJA (IZVRŠNOG ORGANIZATORA)
Članak 2.
Organizator natjecanja, Hrvatski savez za sportski ribolov na moru (u daljnjem tekstu:
Savez) krajem godine pokreće postupak odabira domaćina natjecanja objavom
uvjeta za izbor domaćina (izvršnog organizatora).
Članak 3.
Objava uvjeta za izbor domaćina sadrži slijedeće podatke:
• vrstu i stupanj natjecanja
• moguće vrijeme održavanja
• mogući broj sudionika
• sredstva (novčana, materijalna) koja osigurava organizator, te
• eventualne posebne uvjete koje postavlja organizator natjecanja.
Članak 4.
Sportska udruga zainteresirana za domaćinstvo natjecanja u podvodnom ribolovu
mora pravovremeno poslati pismenu kandidaturu organizatoru natjecanja.
Za domaćinstvo natjecanja u organizaciji Saveza uvažit će se samo kandidature
sportskih udruga koja su članice Saveza.
U kandidaturi za domaćinstvo natjecanja potrebno je navesti slijedeće podatke: naziv
udruge, prijedlog datuma održavanja natjecanja, prijedlog ribolovnih zona,
mogućnosti smještaja natjecatelja, kao i ostale elemente važne za neposrednu
organizaciju natjecanja u podvodnom ribolovu.
Članak 5.
Domaćina natjecanja u podvodnom ribolovu u organizaciji Saveza bira Izvršni odbor
Saveza, na prijedlog Komisije za podvodni ribolov.
Članak 6.
Odluka o odabiru domaćina donosi se temeljem pristiglih kandidatura za domaćine
natjecanja. Prednost se može dati domaćinu koji raspolaže povoljnijim ribolovnim
područjem, nudi povoljniji smještaj, do kojeg su uspostavljene pogodnije prometne
veze, koji se iskazao u organizaciji natjecanja, te koji ponudi ribolovne zone na
kojima se dulje vrijeme nije održavalo natjecanje.

III. VRIJEME ODRŽAVANJA NATJECANJA U PODVODNOM RIBOLOVU
Članak 7.
Vrijeme održavanja službenih natjecanja u podvodnom ribolovu propisuje se
Kalendarom natjecanja kojeg donosi Izvršni odbor Saveza za svaku kalendarsku
godinu.
Natjecanja se u pravilu provode u rokovima kako slijedi:
• klupska natjecanja-do 30. svibnja
• županijsko natjecanje
• međužupanijska natjecanja-do 15. lipnja tekuće godine
• pojedinačno državno natjecanje-tijekom mjeseca lipnja, rujna, ili listopada
• ekipno državno natjecanje-tijekom mjeseca rujna, ili listopada
• Kup Hrvatske, tijekom mjeseca studenog
Županijsko natjecanje u podvodnom ribolovu može se održati u rokovima koje
predloži Županijski savez za sportski ribolov na moru županije čija udruga je izvršni
organizator natjecanja.
IV. PRAVO NASTUPA NA NATJECANJIMA U PODVODNOM RIBOLOVU
Članak 8.
Pravo nastupa na natjecanjima u podvodnom ribolovu ostvaruju natjecatelji koji
ispunjavaju uvjete propisane odredbama Pravilnika o sustavu natjecanja i ovog
Pravilnika.
Pravo nastupa na natjecanjima u podvodnom ribolovu ostvaruju ravnopravno osobe
muškog i ženskog spola (u daljnjem tekstu: natjecatelji).
Članak 9.
Pravo nastupa na klupskom natjecanju imaju svi članovi sportske udruge koji su u
starosnoj dobi od najmanje 16 (šesnaest) godina i posjeduju valjano uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti za nastup.
Da bi ostvarili pravo nastupa na natjecanjima višeg stupnja, natjecatelji u podvodnom
ribolovu moraju biti registrirani članovi sportskih udruga-članica Saveza uz uvjet da
su nastupili na klupskom natjecanju u svojstvu natjecatelja.
Udruge koje sudjeluju na međužupanijskom natjecanju dužne su izvješća o
održanom klupskom natjecanju dostaviti Savezu u roku od 7 (sedam) dana od dana
kada je održano klupsko natjecanje, a sve sukladno Pravilniku o registraciji
natjecatelja. Ako udruga ne dostavi izviješće o održanom klupskom natjecanju u roku
određenom ovim člankom, ta udruga, kao i natjecatelji koji su članovi iste, gube pravo
nastupa na međužupanijskim i državnim natjecanjima u organizaciji Saveza u tekućoj
godini.
Članak 10.
Pravo nastupa na međužupanijskom natjecanju za sjeverni ili južni Jadran
neposredno ostvaruju svi natjecatelji koji su sudjelovali na klupskom natjecanju u
tekućoj godini i koji su registrirani natjecatelji, a sukladno čl. 85. i 86. Pravilnika o
sustavu natjecanja.
Članak 11.
Pravo nastupa na pojedinačnom državnom natjecanju ostvaruje 33 (trideset tri)
natjecatelja: 15 (petnaest) prvoplasiranih natjecatelja s prošlogodišnjeg
pojedinačnog državnog natjecanja (prvokategornici) te po 9 (devet)
prvoplasiranih natjecatelja sa svakog međužupanijskog natjecanja za tekuću
godinu, prema redoslijedu na listama plasmana za pojedinačni poredak sa tih
natjecanja uz sljedeća mjerila:
• prvokategornici, pravo nastupa ostvaruju neposredno, zbog čega se njihov
plasman na međužupanijskom natjecanju ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja
9 (devet) prvoplasiranih natjecatelja na međužupanijskim prvenstvima

•

u slučaju da se brojka 9 na može popuniti s natjecateljima koji nisu ostvarili
valjani ulov, lista se popunjava ždrijebanjem natjecatelja koji su nastupili na
tom natjecanju.
Članak 12.
Pravo nastupa na ekipnom državnom natjecanju (sukladno čl. 89. Pravilnika o
sustavu natjecanja) ostvaruju ekipe klubova-članica Saveza čiji su natjecatelji
registrirani i koji su nastupili na klupskom natjecanju održanom tekuće kalendarske
godine.
Članak 13.
Listu natjecatelja koji ostvaruju pravo nastupa na međužupanijskim natjecanjima za
sjeverni i za južni Jadran utvrđuje Komisija za podvodni ribolov, te istu objavljuje na
internetskoj stranici Saveza 48 (četrdeset osam) sati po završetku roka za prijavu
natjecatelja od strane udruga.
Lista natjecatelja sadrži sva imena natjecatelja koja su udruge navele u svojim
prijavama za međužupanijska natjecanja.
Listu natjecatelja koji ostvaruju pravo nastupa na državnom pojedinačnom natjecanju
utvrđuje i objavljuje Komisija za podvodni ribolov u roku od 48 (četrdeset osam) sati
od završetka međužupanijskog natjecanja koje je kasnije održano.
Listu udruga čije ekipe ostvaruju pravo nastupa na ekipnom državnom natjecanju
utvrđuje i objavljuje Komisija za podvodni ribolov u roku od 48 (četrdeset osam) sati
po završetku roka za prijavu ekipa od strane udruga.
Rok za prijavu ekipa za sudjelovanje na natjecanju naveden je u Propozicijama
natjecanja koje se dostavljaju udrugama najmanje 20 (dvadeset) dana prije
natjecanja.
Lista ekipa sadrži sva imena natjecatelja koje su udruge navele u svojim prijavama
za ekipno državno natjecanje, a koji moraju biti registrirani natjecatelji.
Članak 14.
Liste natjecatelja iz članka 13. 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 podvodni
ribolov kao sastavni dio liste, s time što isti ne može biti kraći od 24 (dvadeset četiri)
sata niti dulji od 72 (sedamdeset dva) sata od sata objave liste na internetskoj stranici
Saveza. Rok počinje teći od trenutka objave liste na internetskoj stranici Saveza.
Članak 15.
Prigovor protiv liste natjecatelja iz članka 14. 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, ili sportski
klubovi koje to pravo nisu ostvarili. Prigovor se podnosi tajništvu Saveza putem
elektroničke pošte ili telefaksa.
Članak 16.
Odluku o prigovoru donosi Komisija za podvodni ribolov, u roku od 48 (četrdeset
osam) sati od zaprimanja prigovora tajništvu Saveza i istu objavljuje na internetskoj
stranici Saveza.
Odluka se smatra uručenom trenutkom objave na internetskoj stranici Saveza.
Članak 17.
Komisija može prigovor odbaciti, odbiti ili prihvatiti i to pisanom odlukom koja mora
biti obrazložena.
Članak 18.
Nepravovremene, nepotpune ili nedopuštene prigovore Komisija će odbaciti.
Prigovor je nepravovremen ako je izjavljen nakon proteka roka za njegovo
podnošenje.

Prigovor je nepotpun ako se na temelju navedenih podataka ne može utvrditi tko je
prigovor izjavio, ili koja se lista prigovorom pobija.
Prigovor je nedopušten ako je podnesen po osobi koja nije ovlaštena podnijeti
prigovor.
Članak 19.
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.
Članak 20.
Udruga čiji je prigovor odbačen ili odbijen može protiv odluke Komisije izjaviti žalbu.
Protiv nove liste utvrđene i objavljene na temelju članka 20. stavka 2. ovog
Pravilnika, žalbu može izjaviti udruga čiji je natjecatelj, prihvaćanjem prigovora,
izgubio pravo nastupa.
Žalbe se podnose u roku od 24 (dvadeset četiri) sata od objave odluke o izjavljenom
prigovoru, odnosno, od objave nove liste po prihvaćenom prigovoru.
Žalba se podnosi putem elektroničke pošte ili tele-faxa tajništvu Saveza, a o žalbi
odlučuje Izvršni odbor Saveza u roku od 48 (četrdeset osam) sati od zaprimanja
žalbe.
Prilikom odlučivanja o osnovanosti žalbe članovi Izvršnog odbora mogu se
izjašnjavati elektroničkom poštom.
Odluka Izvršnog odbora Saveza je konačna i izvršna.
V. PROPOZICIJE NATJECANJA
Članak 21.
Propozicije natjecanja u podvodnom ribolovu (u daljnjem tekstu: Propozicije) u
organizaciji Saveza (za međužupanijska i državna natjecanja te za Kup Hrvatske, u
dijelu koji se odnosi na podvodni ribolov) utvrđuje i objavljuje Komisija za podvodni
ribolov nakon što s domaćinom natjecanja dogovori sve propisane promjenjive
elemente za provođenje natjecanja koji su u skladu s odredbama Pravilnika o
sustava natjecanja i odredbama ovog Pravilnika,.
Pri donošenju Propozicija Komisija za podvodni ribolov dužna je voditi računa da
zone u kojima će se održavati natjecanje u podvodnom ribolovu, po svojoj veličini i
zemljopisnoj konfiguraciji, omogućavaju kontrolu pravilnosti i sigurnosti natjecatelja
za vrijeme trajanja ribolova.
Domaćin natjecanja dužan je dostaviti Komisiji za podvodni ribolov konačni prijedlog
zona lova:
• za međužupanijska natjecanja najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja
natjecanja,
• za pojedinačno državno natjecanje najkasnije 60 (šezdeset) dana prije
održavanja natjecanja.
Za svako službeno natjecanje, Savez objavljuje Propozicije natjecanja na svojoj
internetskoj stranici najkasnije 14 (četrnaest) dana prije održavanja natjecanja.
Propozicije Savez šalje i na sve adrese udruga.
Članak 22.
Propozicije moraju sadržavati sljedeće podatke:
• naziv organizatora natjecanja
• naziv domaćina natjecanja (izvršnog organizatora) uz broj telefona, tele-faxa, i
mail adrese
• mjesto i datum održavanja natjecanja
• vrstu natjecanja
• način natjecanja (pojedinačno ili ekipno ili pojedinačno i ekipno)
• vrijeme trajanja natjecanja
• nautičku kartu s precizno ucrtanim zonama natjecanja i koordinatama
• imena članova rukovodstva natjecanja i ime službenog liječnika
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listu natjecatelja koji ostvaruju pravo nastupa na tom natjecanju
rok za podnošenje prijave za nastup na natjecanju
iznos prijavne takse (kotizacija)
mjere sigurnosti na natjecanju
tko osigurava i kakve brodice
broj natjecatelja u brodici
broj natjecatelja koji čine ekipu
datume službene pretrage ribolovnih zona
popis riba koje je zabranjeno loviti
težinska i druga ograničenja ulova riba (broj pojedinih vrsta riba)
težine valjanog ulova (težina valjane ribe)
dužine valjanog ulova (dužine pojedinih vrsta)
način predaje ulova po završenom natjecanju
način obračuna bodova, način određivanja plasmana natjecatelja i ekipa, te
moguće uvjete plasmana u viši rang natjecanja
• visinu naknade za pismene žalbe
• priznanja koja se dodjeljuju za ostvarene rezultate natjecanja
• vrijeme i mjesto verifikacije te dokumente koje natjecatelji trebaju predočiti na
verifikaciji
• vrijeme i mjesto ždrijebanja razmještaja natjecatelja u brodicama ako brodice
osigurava domaćin
• eventualni popis zabranjene opreme i alata za ribolov
• izjavu o odgovornosti
• dodatne informacije za sudionike natjecanja o mjestu i cijeni smještaja i
prometnim vezama do sjedišta domaćina natjecanja.
Propozicijama za natjecanje Komisija može propisati drugačija ograničenja glede
dužina pojedinih riba, uz uvjet da dužine mogu biti samo veće nego što su propisane
Naredbom o zaštiti riba i drugih morskih organizama.
Članak 23.
Nakon što su propozicije natjecanja objavljene, njihovu izmjenu ili dopunu (samo u
izuzetnim slučajevima) mogu predložiti udruge čiji natjecatelji nastupaju na
natjecanju, najkasnije do završetka prijave za to natjecanje. O prijedlogu odlučuje
rukovodstvo natjecanja, većinom glasova.
VI. PRAVA I OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 24.
Organizator natjecanja objavljuje Propozicije natjecanja, imenuje glavnog suca i
opunomoćenika, osigurava odličja za natjecatelje, pribavlja dozvolu za provođenje
natjecanja od nadležnog tijela Ministarstva, izvješćuje nadležna tijela o održavanju
natjecanja i nadzire pravilnost provođenja natjecanja.
Članak 25.
Za svako službeno natjecanje imenuje se Rukovodstvo natjecanja koje se sastoji od:
• glavnog suca (imenuje organizator)
• opunomoćenika organizatora (imenuje organizator)
• voditelja natjecanja (imenuje domaćin)
Izuzetak su natjecanja udruge gdje Rukovodstvo natjecanja može sačinjavati samo
sudac. Svi članovi Rukovodstva natjecanja moraju biti nazočni tijekom čitavog
natjecanja, te na vaganju ulova.
Natjecatelj koji nastupa na natjecanju ne može biti u Rukovodstvu natjecanja.
Na svim natjecanjima mora biti nazočan službeni liječnik kojeg imenuje domaćin.

Članak 26.
Opunomoćenik je posrednik između organizatora i domaćina natjecanja.
Za opunomoćenika može biti imenovana samo osoba s liste sudaca podvodnog
ribolova.
Opunomoćenika natjecanja imenuje organizator natjecanja iz reda osoba s
položenim ispitom za suca u sportskom ribolovu.
Opunomoćenik je posrednik između organizatora i domaćina natjecanja, prati
pravilnost u provođenju natjecanja i primjenu odredbi ovog Pravilnika, ima pravo
upozoriti suca ukoliko smatra da njegova odluka nije u skladu s odredbama ovog
Pravilnika, te može savjetovati suca radi donošenja pravilne odluke.
Opunomoćenik predsjedava sastancima rukovodstva natjecanja.
Opunomoćenik ocjenjuje suđenje suca na natjecanju.
Članak 27.
Opunomoćenik organizatora je obvezan:
• pratiti tijek natjecanja
• poduzeti mjere da se natjecanje odvija u skladu sa propisima i Propozicijama
• ukazivati na eventualne nepravilnosti
• prisustvovati i pomagati sucu u verifikaciji
• verificirati voditelje brodica-barkarijole
• provjeriti plutače za obilježavanje zona koje trebaju biti volumena ne manje od
20 (dvadeset) litara obojene uočljivom bojom (crvena, narančasta, žuta)
• biti nazočan na matičnom brodu u ribolovnoj zoni za vrijeme natjecanja i po
potrebi brzom brodicom obilaziti ribolovnu zonu
• otvoriti i zatvoriti natjecanje, vodeći računa da se taj svečani čin održava
prema dogovoru s domaćinom i po utvrđenom programu
• uručiti službena priznanja u ime organizatora, a u određenim prilikama,
sporazumno s domaćinom uručenje određenih priznanja može prepustiti
drugim osobama
• dostaviti izvješće organizatoru na propisanom obrascu u roku od 8 (osam)
dana od završetku natjecanja.
Članak 28.
Sudac je osoba odgovorna za pravilnost provođenja natjecanja i proglašenje
službenih rezultata.
Za suca na službenom natjecanju u podvodnom ribolovu može biti imenovana samo
osoba s položenim ispitom za suca u podvodnom ribolovu.
Sudac dužan je:
• tijekom natjecanja posjedovati svu dokumentaciju potrebnu za provođenje
natjecanja za koje je imenovan te dobro poznavati sve propise koji uređuju
natjecanja u podvodnom ribolovu
• prije početka verifikacije natjecatelja, zajedno sa ostalim članovima
rukovodstva, provjeriti da li je domaćin, sukladno Propozicijama, osigurao
tehničke pretpostavke za provođenje natjecanja-moguće brodice s opremom,
brojeve brodica, plutačama ograničiti ribolovnu zonu na moru,
• provjeriti je li rukovodstvo natjecanja osiguralo pribor za signalizaciju,
pripremilo sudački stol, vage, jesu li osigurane posude za odlaganje ulova,
računalo, listići za mogući ždrijeb razmještaja natjecatelja u plovilima, listići za
mogući ždrijeb plovila i druge elemente određene Propozicijama,
• provjeriti da li natjecatelji imaju brodice i barkarijole (ukoliko se to traži u
Propozicijama),
• provesti verifikaciju natjecatelja i po potrebi obaviti ždrijebanje razmještaja
natjecatelja u brodicama (ukoliko brodice osigurava domaćin),
• pojasniti natjecateljima sve odredbe Propozicija i dati im odgovarajuće upute

•

poslije završetka verifikacije održati zajednički sastanak natjecatelja i
Rukovodstva natjecanja kako bi se razjasnila sva sporna pitanja vezana za
provođenje natjecanja.
Članak 29.
Sudac je ovlašten izvršiti pregled brodica i opreme natjecatelja prije početka ribolova,
za vrijeme trajanja ribolova i nakon završetka ribolova.
Prije isplovljavanja iz matične luke sudac je dužan provjeriti nazočnost svih
natjecatelja i osoba koje sudjeluju u natjecanju traženjem izviješća od domaćina, ili
prozivkom.
Sudac je dužan provjeriti da li su svi verificirani natjecatelji stigli na dogovoreno
mjesto okupljanja u ribolovnoj zoni prije početka samog ribolova.
Provjera se vrši na način da svaki natjecatelj plovilom priđe matičnom brodu, javi se
sucu ili opunomoćeniku i preuzme prsten (ili prstene) za držanje ulova.
Natjecatelji koji ne preuzmu prsten na matičnom brodu ne mogu sudjelovati u
ribolovu.
Prilikom preuzimanja prstena sudac je dužan obavijestiti natjecatelje o vremenu
početka i završetka ribolova, te vremenu i mjestu predaje ulova. Sudac je dužan
voditi evidenciju prstena preuzetih od natjecatelja.
Dok sudac ne da znak za početak natjecanja, niti jedna brodica s natjecateljima ne
smije se udaljiti s mjesta okupljanja na moru.
Članak 30.
Sudac ne smije dati znak za početak natjecanja ako se na matičnom brodu ne nalaze
službeni liječnik i autonomni ronilac s opremom.
Sudac je ovlašten prekinuti natjecanje, ili skratiti vrijeme trajanja natjecanja ako
tijekom trajanja natjecanja procijeni da je sigurnost sudionika natjecanja ugrožena.
Članak 31.
Tijekom natjecanja sudac je dužan povremeno obilaziti zonu ribolova i provjeravati
da li se sudionici natjecanja ponašaju sportski i u skladu sa odredbama Pravilnika o
sustavu natjecanja i ovog Pravilnika, te donositi odluke važne za sigurnost sudionika
na natjecanju.
Sudac je ovlašten izreći stegovne mjere sukladno odredbama XVII. Poglavlja ovog
Pravilnika (Stegovne mjere) prema natjecateljima za koje utvrdi da se na natjecanju
nesportski ponašaju i prema natjecateljima koji tijekom trajanja natjecanja ne poštuju
odredbe Pravilnika o sustava natjecanja i odredbe ovog Pravilnika.
Članak 32.
Voditelja natjecanja imenuje domaćin natjecanja (Izvršni organizator). Voditelj
natjecanja je predstavnik domaćina i zastupa domaćina u komunikaciji sa sucem,
opunomoćenikom i organizatorom natjecanja.
Članak 33.
Voditelj natjecanja brine o:
• pravovremenom provođenju priprema za natjecanje
• administrativnim poslovima
• izboru brodica i voditelja brodica
• obilježavanju ribolovnih zona
• osiguranju sredstava za signalizaciju i razglas
• uređenju sudačkog stola i nabavi sredstava za vaganje i odlaganje ulova
• uređenju prostora za otvaranje i zatvaranje natjecanja i verifikaciju
• nabavi pribora za ždrijebanje brodica
• donošenju programa svečanog otvaranja i zatvaranja natjecanja
• utvrđivanju uvjeta za početak natjecanja.

Članak 34.
Domaćin natjecanja obvezan je:
• dostaviti organizatoru prijedlog koordinata zona lova
• osigurati nazočnost službenog liječnika tijekom trajanja natjecanja
• imenovati voditelja natjecanja
• osigurati ostalo pomoćno osoblje (mjerioce, voditelje brodica)
• osigurati dozvolu lučke kapetanije za održavanje natjecanja (sa koordinatama)
• osigurati matični brod
• osigurati barem jedno rezervno plovilo ukoliko plovilo nekog od natjecatelja
ostane u kvaru
• osigurati brzu brodicu za vodstvo natjecanja pri obilasku zona
• osigurati brzu brodicu kao mjeru sigurnosti za hitne intervencije
• osigurati autonomnog ronioca sa autonomnom opremom za osiguranje
natjecanja
• osigurati brodicu sa pratiocem (punoljetna osoba) za svakog natjecatelja, ili
natjecatelje, ili ekipu ukoliko je tako određeno Propozicijama
• osigurati kontakt telefone i pomoći natjecateljima pri najmu brodica ako je
Propozicijama određeno da natjecatelji sami osiguravaju brodice
• osigurati oznake za brodice
• osigurati prostoriju za verifikaciju i sastanke
• u suglasnosti s Komisijom za podvodni ribolov predložiti glavnu zonu i
rezervnu zonu, vodeći računa o broju natjecatelja, vrsti morskog dna i
geografskim karakteristikama zone
• pribaviti i postaviti plovke crvene, narančaste ili žute boje volumena minimalno
20 (dvadeset) litara za oznaku ribolovnih zona
• prije početka natjecanja za svakog natjecatelja osigurati nautičku kartu s
precizno označenim zonama lova, koordinatama, eventualnim zabranjenim
područjima lova, te mjesto početka i završetka natjecanja
• osigurati sredstva za davanje zvučnog, ili vidnog znaka za označavanje
početka i kraja natjecanja
• osigurati megafon
• osigurati označeni prsten, ili vreću za odlaganje ulova za svakog natjecatelja
• osigurati led za svakog natjecatelja
• osigurati posude s ledom za čuvanje ulova od vremena predaje ulova na
matični brod do vremena vaganja
• osigurati odgovarajući prostor za vaganje ulova i posude za odlaganje ulova
prilikom vaganja
• osigurati razglas za objavu rezultata vaganja
• osigurati digitalnu vagu u preciznosti 1 (jedan) gram
• osigurati decimalnu vagu ili kantar do 25 (dvadeset pet) kg (za primjerke ulova
veće težine)
• osigurati računalo za ispisivanje rezultata
• osigurati tablu za ispisivanje rezultata vaganja (ili projektor)
• ispisati i umnožiti liste plasmana i podijeliti ih natjecateljima nakon proglašenja
rezultata
• prema mogućnostima osigurati posebna priznanja ili nagrade (npr. za najtežu
ribu, najmlađeg natjecatelja, najstarijeg natjecatelja ...)
• u okviru mogućnosti osigurati medijsku promidžbu natjecanja (tisak, TV,
plakati ...).
U slučaju međunarodnih natjecanja, domaćin je obvezan izraditi detaljan opis
raspoložive opreme i osoba zaduženih za sigurnost natjecanja, a temeljem
Međunarodnog pravilnika CMAS-a o natjecanju u podvodnom ribolovu, te važećih
zakonskih propisa.
Članak 35.
Službenog liječnika imenuje domaćin natjecanja (izvršni organizator).

Liječnik pruža stručnu medicinsku pomoć za vrijeme natjecanja.
Službeni liječnik natjecanja dužan je:
• prisustvovati verifikaciji natjecatelja
• pregledati i potvrditi liječnička uvjerenja natjecatelja
• pohraniti liječnička uvjerenja od verifikacije do kraja natjecanja
• ukoliko su uvjerenja neuredna ili nepotpuna ili starija od 6 (šest) mjeseci,
zabraniti natjecatelju nastup, ili ga uputiti na hitni liječnički pregled
• prisustvovati na matičnom brodu u ribolovnoj zoni za vrijeme ribolova
• rukovoditi službom prve pomoći
• zabraniti ili prekinuti nastup natjecatelju bez obzira na priloženo uvjerenje
ukoliko utvrdi, ili procijeni da isti nije zdravstveno sposoban za natjecanje
• pismeno obraditi prosudbe o zdravstvenoj sposobnosti natjecatelja, a
aktivnosti i intervencije koje je proveo priključiti zapisniku glavnog suca
• zahtijevati doping kontrolu ukoliko ocijeni da je potrebna i ako je moguće
izvršiti.
Eventualna odluka liječnika u svezi zdravstvene sposobnosti natjecatelja je konačna i
u pismenom obliku prilaže se dokumentaciji natjecanja.
Članak 36.
Kvalificiranog autonomnog ronioca imenuje domaćin. Za vrijeme natjecanja,
autonomni ronilac mora biti nazočan na matičnom brodu sa svojom ronilačkom
opremom.
Članak 37.
Voditelje brodica-barkarjole može odabrati domaćin natjecanja (ukoliko domaćin
osigurava brodice), ili ih svaki natjecatelj može osigurati sam za sebe (ukoliko
brodice osiguravaju natjecatelji) što je navedeno u Propozicijama natjecanja.
Barkarjol mora biti osoba s navršenih 18 (osamnaest) godina života i posjedovati
uvjerenje voditelja brodice.
Barkarijol (voditelj brodice) obvezan je:
• upoznati se s propisima koji reguliraju natjecanje i Propozicijama natjecanja
• posjedovati plovidbenu dozvolu i uvjerenje za upravljanje brodicom
• brodicu opskrbiti opremom koju propisuje zakon
• nakon ždrijebanja istaknuti natjecateljski broj svojeg plovila
• s polazne pozicije u ribolovnoj zoni, odnosno mjesta za početak ribolova,
ploviti prema ribolovnom mjestu po zahtjevu natjecatelja
• za slučaj nevremena, voditi brigu o sigurnosti natjecatelja i plovila, te zatražiti
pomoć ako je potrebna
• pružati pomoć eventualno povrijeđenim natjecateljima, ili drugoj brodici i
obratiti se za pomoć susjednom, ili matičnom plovilu
• obavljati ostala zaduženja predviđena Propozicijama
• voditelji brodica mogu biti i pomoćni suci ukoliko je to regulirano
Propozicijama.
Ukoliko je u brodici jedan, ili više natjecatelja, obvezno u brodici mora biti i barkarjolvoditelj brodice.
Iznimka je Kup Hrvatske gdje domaćin osigurava brodicu za 3 (tri) natjecatelja, a
obvezno mora osigurati i voditelje brodica-barkarijole.
Članak 38.
Mjerače ulova i ostale pomagače na natjecanju imenuje domaćin.
Članak 39.
Natjecatelji su dužni prije nastupa na natjecanju:
• tehnički savladati sigurno korištenje alata i opreme koju koriste za podvodni
ribolov, stručno i kondicijski pripremiti se za natjecanje koje im predstoji

•

proučiti Propozicije natjecanja i upoznati se s odredbama pravilnika prema
kojima se natjecanje provodi
• poštovati propisan postupak, te provoditi naputke Rukovodstva natjecanja za
vrijeme okupljanja u mjestu nastupa, ribolova, otvaranja i zatvaranja
natjecanja, podjele priznanja i drugih aktivnosti iz programa natjecanja,
• ispunjavati ostale uvjete propisane Propozicijama natjecanja i ovim
Pravilnikom.
Članak 40.
Temeljem odredbi Zakona o športu, svaki natjecatelj mora pribaviti liječničko
uvjerenje kojim se potvrđuje njegova sposobnost za ronjenje na dah i sudjelovanje
na natjecanju u podvodnom ribolovu za tekuću natjecateljsku godinu.
Liječničko uvjerenje o sposobnosti za nastup natjecatelju može izdati isključivo
liječnik specijalist sportske medicine ili liječnik specijalist medicine rada i
sporta, što se utvrđuje pečatom liječnika na uvjerenju.
Liječničko uvjerenje mora biti u originalu i ne smije biti starije od 6 (šest) mjeseci.
Liječničko uvjerenje predstavlja dokument osobne odgovornosti natjecatelja.
Na verifikaciji natjecanja, natjecatelj je dužan predati liječničko uvjerenje
Rukovodstvu natjecanja.
Bez liječničkog uvjerenja natjecatelj ne može nastupiti na natjecanju.
VII. VERIFIKACIJA
Članak 41.
Verifikacija se obavlja dan prije početka natjecanja u podvodnom ribolovu. Iznimno,
uz prethodnu najavu, verifikaciju je moguće obaviti i ujutro pola sata prije
isplovljavanja iz matične luke.
Verifikaciji su nazočni članovi rukovodstva: opunomoćenik, sudac, voditelj natjecanja,
službeni liječnik i druge osobe koje rukovodstvo pozove.
Predmeti verifikacije su:
• za natjecatelje: dokumenti za dokaz osobnog i športskog identiteta (osobna
iskaznica)
• izjava o osobnoj sposobnosti za nastup
• sastav ekipa ili reprezentacija (prijava za natjecanje)
• za voditelje brodica: plovidbena dozvola, uvjerenje o sposobnosti za
upravljanje brodicom
Članak 42.
Tijekom verifikacije svi podaci upisuju se na odgovarajuće službene obrasce i
natjecateljske liste koje propisuje Komisija za podvodni ribolov.
Natjecateljske liste su:
• liste verifikacije natjecatelja
• liste verifikacije natjecatelja i njihovih pratilaca-barkarijola
• liste odgovornosti
• liste za obračunavanje bodova (pojedinačno i ekipno)
• liste za pojedinačni i ekipni poredak
• liste statistike
• zapisnik o natjecanju
• lista prijave natjecatelja na matični brod po završetku natjecanja
Članak 43.
Na verifikaciji, svaki natjecatelj obvezan je:
• predočiti osobnu iskaznicu
• predočiti originalno liječničko uvjerenje o sposobnosti za natjecanje (temeljem
odredbi Zakona o športu) ne starije od 6 (šest) mjeseci
• potpisati izjavu odgovornosti
• za nastup na natjecanju u podvodnom ribolovu, natjecatelji starosti od 16 do
18 godina moraju posjedovati pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika

ovjerenu od javnog bilježnika koja se vraća natjecatelju nakon završetka
natjecanja
• predočiti podatke o brodici i dokaze da brodica udovoljava zakonskim
propisima o sigurnosti plovidbe (ukoliko prema Propozicijama sam osigurava
brodicu)-u tom slučaju izvršava se verifikacija mogućeg pratioca u brodicibarkarijola
• udovoljiti svim zahtjevima ovog Pravilnika, Pravilnika o sustavu natjecanja i
Propozicijama natjecanja.
Natjecatelji koji ne udovoljavaju odredbama ovog članka ne mogu nastupiti na
natjecanju.
Članak 44.
Domaćin natjecanja na verifikaciji obvezan je:
• izvršiti verifikaciju barkarijola ukoliko je domaćin prema Propozicijama
obvezan osigurati brodice sa pratiocem
• izvršiti ždrijebanje brodica s barkarijolom ukoliko brodice osigurava domaćin
koje će biti dodijeljene svakom natjecatelju, a barkarijoli mogu biti određeni
kao pomoćni suci ukoliko je to predviđeno u Propozicijama natjecanja
• svakoj brodici dodijeliti broj za oznaku
• formirati listu s telefonskim brojevima svih natjecatelja i svih barkarijola
• ispuniti ostale uvjete navedene u Pravilniku
• dati natjecateljima potvrdu o uplati kotizacija ukoliko se plaća.
VIII. PLOVILA
Članak 45.
Za natjecanje u podvodnom ribolovu na moru koriste se:
• prateća plovila za podvodne ribolovce (brodice, gliser, gumene brodice)
• matično plovilo za rukovodstvo natjecanja
• brzo plovilo (gliser ili gumena brodica) za suca i opunomoćenika
• brzo plovilo za osiguranje (gliser ili gumenjak)
Plovila uključena u natjecanje podrazumijevaju i voditelja, odnosno posadu ukoliko je
plovidbenom dozvolom predviđena.
Izuzetak su plovila za natjecatelje kod kojih je pitanje voditelja brodice-barkarijola
posebno regulirano.
Članak 46.
U natjecanja se mogu uključiti uredno registrirana i prema propisima opremljena
plovila koja plovidbenim svojstvima odgovaraju hidrometeorološkim prilikama
ribolovnih područja.
Članak 47.
Prateća plovila osiguravaju natjecatelji sami za sebe, ili ih osigurava domaćin
natjecanja.
Plovila moraju biti primjerene veličine, ovisno o broju natjecatelja i voditelja brodicabarkarijola u brodu. Takve mogućnosti su određene Propozicijama ovisno o rangu i
vrsti natjecanja. Pristup na prateće plovilo za vrijeme natjecanja dopušteno je samo
barkarijolu, natjecateljima i osobama kojima glavni sudac izričito dopusti.
Svako plovilo mora na uočljivom mjestu imati istaknuti broj ili oznaku dodijeljenu
natjecatelju ili dodijeljenu plovilu od strane izvršnog organizatora.
Za vrijeme natjecanja plovila ne smiju tegliti jedni druge osim u slučaju opasnosti ili
kvara motora.

IX. SLUŽBENI PREGLED RIBOLOVNE ZONE
Članak 48.
Službeni pregled terena u ribolovnoj zoni (zonama) natjecanja navedenoj u
Propozicijama natjecanja, dopušten je prijavljenim natjecateljima i njihovim

pratiocima od šestog do dana prije početka natjecanja, što vrijedi za međužupanijska
natjecanja, za državno ekipno natjecanje i kup Hrvatske.
Za pojedinačno državno natjecanje službeni pregled terena je dopušten od šestog do
drugog dana prije početka natjecanja. Za pojedinačno državno natjecanje pregled
zone i boravak u zoni zabranjen je dan prije natjecanja. To podrazumijeva bit u zoni u
moru i imati na sebi neke od dijelova ronilačke opreme (maska, peraja, odijelo).
Postoji mogućnost da Savez, odnosno Komisija za podvodni ribolov odrede i
drugačije termine za službeni pregled terena. Takva mogućnost mora biti predviđena
Propozicijama.
Pregled terena obavlja se roneći ili plivajući.
Za vrijeme službenog pregleda terena zabranjeno je:
• korištenje podvodne puške, njezino držanje u pratećoj brodici, ili u moru
• korištenje, ili držanje ronilačkih aparata (boca) u brodici.

X. OPREMA ZA PODVODNI RIBOLOV
Članak 49.
Natjecanja se obavljaju ribolovnim alatom i opremom koje propisuje ovaj Pravilnik i
Propozicije natjecanja s time da Pravilnik i Propozicije ne mogu biti u suprotnosti sa
zakonskim odredbama.
Članak 50.
Tijekom natjecanja u podvodnom ribolovu natjecateljima je dopuštena upotreba:
• podvodne puške koje natjecatelj koristi samo svojom snagom
• zaštitnog odijela, rukavica, čarapa
• peraja
• maske ili naočala za ronjenje
• disalice
• pojasa s utezima, utega za leđa, utega za gležnjeve, utega za odbacivanje –
„braziliana“)
• podvodne lampe
• noža
• plovka manjeg volumena za obilježavanje pozicije
• dubinomjera, kompasa, vodootpornog sata
• kuke
• signalne plutače volumena najmanje 10 (deset) litara
• daske za plivanje.
Članak 51.
Tijekom natjecanja dopuštena je upotreba elektroničnih sredstava za pozicioniranje,
detekciju dna i riba, te sredstava za komunikaciju.

XI. TIJEK NATJECANJA U PODVODNOM RIBOLOVU
Članak 52.
Pripreme za početak natjecanja podrazumijevaju okupljanje natjecatelja i brodica, te
dolazak na mjesto okupljanja u ribolovnoj zoni. Na mjestu okupljanja izvršava se
provjera i prozivka svih brodica (ili natjecatelja).
Članak 53.
Temeljem provedenih priprema za početak ribolova, rukovodstvo natjecanja
prosuđuje:
• da li je li udovoljeno svim uvjetima za neometano provođenje ribolova, te u
tom slučaju daje odobrenje za njegov početak

•

treba li početak ribolova odgoditi, ukoliko sve pripreme nisu provedene ili
hidrometeorološke prilike ne dopuštaju
Natjecanje, odnosno ribolov, ne može započeti ukoliko na matičnom brodu nisu
nazočni sudac, opunomoćenik, službeni liječnik i autonomni ronilac.
Članak 54.
Natjecanje u podvodnom ribolovu započinje verifikacijom, a završava proglašenjem
rezultata i zatvaranjem.
Natjecanje može trajati:
• 1 (jedan) dan natjecanja-jedan nastup
• 2 (dva) dana natjecanja uzastopno-2 (dva) nastupa, odnosno 1 (jedan) krug
natjecanja
• 2 (dva) kruga natjecanja (s prekidom), s time da su krugovi istog trajanja.
Članak 55.
Svaki krug jednog natjecanja izvodi se u različitim rokovima, na različitim ribolovnim
područjima i povjeravaju se različitim priređivačima.
Trajanje ribolova određuje organizator u svome godišnjem programu i godišnjem
kalendaru natjecanja, što se precizno navodi u Propozicijama.
Članak 56.
Trajanje ribolova podrazumijeva broj sati koje natjecatelji provedu u podvodnom
ribolovu u ribolovnoj zoni u tijeku jednog dana nastupa.
Članak 57.
Ribolov se mora održavati unutar vremenskog ograničenja koje je određeno
Propozicijama za svako pojedino natjecanje.
Ribolov traje najmanje 4 (četiri) sata do najviše 6 (šest) sati po danu. Natjecanje
može trajati 1 (jedan) ili 2 (dva) dana, što je određeno Propozicijama natjecanja.
Poslije ribolova, do sljedećeg nastupa, odnosno ribolova, natjecateljima mora ostati
najmanje 16 (šesnaest) sati neprekidnog odmora.
Članak 58.
Izuzetno, natjecanje se po odluci suca, zbog razloga sigurnosti, ili «više sile» može
prekinuti na određeno vrijeme, te ponovno nastaviti do isteka predviđenog vremena.
Članak 59.
Za vrijeme ribolova u ribolovnom području mogu se nalaziti samo službene prateće
brodice, brodice domaćina i brodice kojima je domaćin, ili sudac dao izričito
dopuštenje.
Članak 60.
Lovna zona određuje se odabirom jedne od zona koje su navedene u Propozicijama.
Zonu ribolova određuje Rukovodstvo natjecanja vodeći računa o meteorološkim i
drugim uvjetima bitnim za sigurnost svih sudionika natjecanja.
Zona ribolova za natjecanje određuje se na verifikaciji dan prije početka natjecanja,
izuzetno, neposredno pred odlazak u ribolov.
Ukoliko se Rukovodstvo natjecanja ne može složiti o zoni ribolova, zonu ribolova
određuje glavni sudac najkasnije 30 (trideset) minuta prije polaska iz luke i odlaska
na mjesto okupljanja.
Članak 61.
Tijekom ribolova brodice se kreću po zoni ribolova vodeći računa da se ne prijeđu
granice zone, te da ne ometaju ostale brodice i natjecatelje.

Članak 62.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta početak ribolova može se odgoditi za određeni
broj sati, ili za naredni dan. Odluku donosi glavni sudac uz konzultaciju s
Rukovodstvom natjecanja.
Ukoliko se ribolov prekine zbog nevremena, isti se može nastaviti u tijeku tog dana, a
da ukupno trajanje natjecanja odgovara vremenu trajanja navedenom u
Propozicijama, ili minimalno dvije trećine tog vremena.
Kad se ribolov ne može nastaviti u tijeku istog dana, a prekinut je zbog nevremena ili
drugih razloga, postignuti rezultati za taj dan vrednuju se kao valjani ukoliko je ribolov
trajao najmanje dvije trećine vremena predviđenog Propozicijama. Objava prekida
ribolova izvršiti će se ugovorenim znakom, direktnom komunikacijom ili elektroničkom
komunikacijom s natjecateljima, ili barkarijolima u brodicama.
Natjecanje koje traje 2 (dva) dana valjano je ukoliko traje minimalno 1 (jedan) dan.
Članak 63.
Početak i kraj svakog ribolova mora biti označen glasnim zvučnim, ili svjetlosnim
signalom.
Članak 64.
Neposredno prije početka natjecanja sudac je dužan objaviti natjecateljima službeno
vrijeme ribolova, vrijeme početka, vrijeme završetka ribolova, te mjesto predaje
ulova.
Članak 65.
Prije davanja znaka za početak ribolova, brodice s natjecateljima obvezno moraju biti
u blizini matičnog broda na kojem se nalazi sudac čime se omogućuje kontrola
brodica i ispravan početak ribolova nakon davanja zvučnog signala.
Eventualne upute natjecateljima daje sudac pomoću megafona s matičnog broda
prije početka ribolova.
XII. OBVEZE NATJECATELJA TIJEKOM NATJECANJA
Članak 66.
Tijekom natjecanja, natjecatelj je obvezan:
• koristiti signalnu plutaču volumena minimalno 10 (deset) litara
• držati ulovljenu ribu u brodici, ili iznimno na svojoj plutači do dolaska brodice
• vlastitom snagom izvlačiti uteg kad lovi tehnikom odbacivanja pojasa s utezima
ili posebnog utega za odbacivanje, tzv. Braziliana
• ne ometati druge natjecatelje tako da međusobna udaljenost natjecatelja bude
određena sigurnosnim razlozima, a udaljenost između natjecatelja može se
propisati u Propozicijama natjecanja
• zaustaviti brodicu tijekom vožnje na zahtjev suca.
Prednost na poziciji natjecanja ima natjecatelj koji je stigao prvi.
Članak 67.
Natjecatelju je dopušteno zaroniti po zaostalu opremu nakon zvučnog signala, ili
dogovorenog vremena koji označava kraj natjecanja
Riba koju natjecatelj iznese na površinu nakon završetka natjecanja neće se uzeti u
obzir za vaganje.
Članak 68.
Tijekom natjecanja natjecatelju je zabranjeno:
1. uloviti, te imati na brodu ribu u lovostaju (zakonska zabrana)
2. koristiti u zaranjanju pomagala za disanje (ronilačke aparate), ili ih držati u
brodici (zakonska zabrana)
3. roniti bez signalne plutače privezane na pojas sa olovnicama koji se nalazi
na tijelu ronioca (zakonska zabrana)
4. korištenje mehaničke propulzije za kretanje u moru (zakonska zabrana)

5. tegljenje za brodicu (zakonska zabrana)
6. imati na brodu ribu ispod propisane dužine
7. predati na vaganje kljukanu ribu
8. predati na vaganje ribu u lovostaju (zakonska zabrana)
9.predati na vaganje ribu čija je dužina ispod zakonom dopuštene dužine
10. predati na vaganje ribu koju nije osobno ulovio
11. imati u plovilu štrcaljku (špricu)
12. obavljati ribolov izvan određene zone ribolova
13. roniti nakon danog znaka, ili predviđenog vremena za završetak ribolova (osim
u slučaju izvlačenja zaostale opreme, uz dopuštenje glavnog suca)
14. roniti na dan natjecanja u zoni ribolova prije danog znaka za početak ribolova
15. napinjati, ili držati napetu pušku na kopnu, ili pratećoj brodici ili na
signalnoj plutači
16. predati ribu na matični brod čija vrijednost svježine izmjerena Torimetrom ne
smije biti 9 (devet) i niža.
Kontrolu svježine ulova Torimetrom obavlja sudac, ili osoba koju on ovlasti, obvezno
neposredno nakon predaje ribe na matični brod.
Članak 69.
Postupanja natjecatelja suprotna članku 68. ovog Pravilnika povlače za sobom
izricanje stegovnih mjera.
Isključenje natjecatelja za cijelo natjecanje obavezno izriče glavni sudac na moru tj.
na mjestu događaja ukoliko je zatekao natjecatelja u nedozvoljenim radnjama
opisanima u stavcima 1, 2, 3, 4 i 5. Isključeni natjecatelj obvezan je odmah prekinuti
natjecanje, predati ulov glavnom sucu, te otploviti do matičnog broda. Isključenje s
natjecanja za navedene nedopuštene radnje može se izreći i temeljem prijava ostalih
sudionika natjecanja za koje glavni sudac utvrdi da su osnovane.
Ukoliko se prilikom vaganja ulova utvrdi nedopuštene radnje opisane u stavcima 6, 7.
8, 9 i 10 natjecatelju glavni sudac izriče stegovna mjeru isključenja s cijelog
natjecanja.
Isključenje natjecatelja za taj dan natjecanja, izriče glavni sudac za nedopuštene
radnje opisane u stavcima 11, 12, 13 i 14.
Za nedopuštene radnje navedene u stavku 15 natjecatelju se izriče mjera opomene
pred isključenje sa natjecanja. U slučaju ponavljanja istog prekršaja opisanog u
stavku 15, natjecatelju se izriče stegovna mjera isključenje s natjecanja za jedan dan
lova.
Ukoliko natjecatelj preda ribu na matični brod čija vrijednost svježine izmjerena
Torimetrom iznosi 9 (devet) i niže, isključuje se s cijelog natjecanja (stavak 17).
Ukoliko se natjecatelj isključi s cijelog natjecanja, isključenje vrijedi za natjecanja koja
traju 1 (jedan) i 2 (dva) dana.
XIII. ZAVRŠETAK PODVODNOG RIBOLOVA
Članak 70.
Na dani znak glavnog suca, odnosno voditelja brodice, ili u određeno vrijeme, ribolov
se prekida.
Sve brodice, odnosno svi natjecatelji, bez obzira da li imaju ili nemaju ulova moraju
se javiti na matični brod i predati prsten s brojem i ulovom.
Izuzetno, ukoliko to nije moguće, brodica se može radio ili mobitelskom
komunikacijom javiti sucu, ili opunomoćeniku, te ih obavijestiti da je iz određenih
razloga (tehničke prirode ili slabosti natjecatelja) završila s ribolovom, te tražiti
odobrenje da plovi prema luci, ili nekom drugom odredištu. U tom slučaju sudac
određuje mjesto predaje ulova i daje odobrenje za odlazak iz ribolovne zone.

Natjecateljima i brodicama zabranjeno je napustit ribolovnu zonu i otploviti, a da o
tome nije obaviješten sudac, ili opunomoćenik, te dok nisu predali prsten s brojem na
matični brod.
Članak 71.
Ulov svakog natjecatelja za vrijeme natjecanja čuva se na označenom prstenu (žici),
ili u označenoj vreći na pratećoj brodici u posudi s ledom.
Svi natjecatelji u određenom roku po završetku natjecanja, moraju predati ulov na
matični brod ili neko drugo mjesto. Ukoliko je Propozicijama određeno da se ulov
predaje na prstenu (žici), svaki ulovljeni primjerak ribe mora biti provučen kroz prsten
(žicu). Predana riba koja nije provučena kroz prsten (žicu) neće se uzimati u obzir za
vaganje. Vrijeme za predaju ulova i mjesto predaje ulova određuje se Propozicijama.
Postupak je slijedeći:
• u roku od 20 (dvadeset) minuta po završetku ribolova, natjecatelji dolaze
do matičnog broda i prijavljuju se glavnom sucu ili opunomoćeniku kojima
moraju predati prsten s ulovom, ili prazan prsten
• ukoliko se natjecatelj ne prijavi u roku od 20 (dvadeset) minuta od
završetka natjecanja, isključuje se s natjecanja za taj dan lova.
Sudac, opunomoćenik i voditelj natjecanja zajedno koordiniraju prijave natjecatelja,
preuzimanje prstena i praćenje vremena.
Sudac i opunomoćenik preuzimaju i registriraju ulov na matičnom brodu, ili na nekom
drugom, unaprijed dogovorenom mjestu.
Na matičnom brodu, ili nekom drugom mjestu, do povratka u luku i do termina
vaganja, ulov se mora čuvati na odgovarajući način kako bi se sačuvala težina i
kvaliteta ulova, a što je obveza domaćina natjecanja (to se odnosi poglavito na
osiguranje dovoljne količine leda).

XIV. VAGANJE ULOVA
Članak 72.
Vaganje ulova obavit će se redoslijedom koji određuje sudac. Vaganjem rukovodi
sudac, a vaganju je obvezan prisustvovati opunomoćenik organizatora, te voditelj
natjecanja.
Sudac može tražiti ponavljanje vaganja i provjeru točnosti vage. Opunomoćenik
organizatora također može tražiti ponovljeno vaganje.
Za vrijeme vaganja svaki natjecatelj (ili kapetan ekipe), može osobno provjeriti svoj
ulov, ili ulov bilo kojeg natjecatelja, te tražiti od suca ponavljanje vaganja pojedinog
ulovljenog primjerka, ili kompletnog ulova. Sudac odlučuje da li će se vaganje
ponoviti.
Ulov natjecatelja ne smije se udaljiti sa stola za vaganje dok se ne završi kompletan
izračun bodova i dok sudac ne objavi rezultat.
U tijeku postupka vaganja, osim težinski propisanih ograničenja navedenih u
Propozicijama, moraju se primijeniti i zakonske odredbe o minimalnim propisanim
dužinama riba i to mjerenjem dužine valjanog ulova.
U tijeku postupka vaganja, potrebno je izbrojiti po komadima valjani ulov za prvu
grupu riba i za drugu grupu riba.
Važe se i najteža riba za «prvu grupu» riba i za «drugu grupu» riba. Po potrebi
određuje se i najvrjednija riba po bodovima.
Ukoliko natjecatelj preda na vaganje 1 (jednu) ribu određene vrste više nego je to
predviđeno propozicijama, ne boduje mu se najteži primjerak te vrste ribe. Ukoliko
natjecatelj preda na vaganje 2 (dvije) ribe određene vrste više nego je to predviđeno
propozicijama, ne boduju mu se najteža 2 (dva) primjerka te vrste ribe. Ukoliko
natjecatelj preda na vaganje 3 (tri) ili više riba određene vrste više nego je to
predviđeno propozicijama, natjecatelj se diskvalificira za taj dan natjecanja.
Za vrijeme vaganja glavni sudac očitava podatke o težini ulova, te objavljuje broj
bodova i ostale podatke o ulovu za svakog natjecatelja.

Za vrijeme vaganja vodi se statistika ulova i mjeri svaki ulovljeni primjerak ribe i to
težina i dužina. U statistici ulova navedene su sve ulovljene ribe i valjane i nevaljane,
te dužine i težine tih riba.
Članak 73.
Bodovanje podrazumijeva:
• mjerenje dužine ulovljenih primjeraka
• kontrolu ulovljenih primjeraka
• brojenje-količinu ulovljenih primjeraka
• vaganje-težine ulova i najtežeg primjerka
Kod bodovanja odnosno, izračuna bodova mogu se primijeniti određeni bodovni
bonusi što mora biti precizno navedeno u propozicijama natjecanja.
Članak 74.
Dužinu primjerka provjerava sudac, ili osoba koju on ovlasti na sudačkom stolu prije
nego se ulov izvaže i prizna, ili odbaci.
Ispravnost ulovljenih primjeraka kontrolira se na sudačkom stolu s ciljem da u
predanom ulovu nije podmetnuta ranije ulovljena (stara), ili kljukana riba.
Na zahtjev sudca, ili člana rukovodstva natjecanja, pojedini sumnjivi primjerci se
mogu rasporiti.
Brojanje ulovljenih primjeraka nadzire sudac na sudačkom stolu prilikom vaganja
ulova.
Članak 75.
Komisija za podvodni ribolov može za pojedino natjecanje odrediti dodjeljivanje
negativnih bodova natjecatelju ukoliko preda na vaganje ribu čija je težina manja od
dvije trećine minimalne težine navedene u Propozicijama natjecanja.
Ukoliko se primjenjuju negativni bodovi tada to mora biti precizno pojašnjeno u
Propozicijama.
Članak 76.
Natjecatelj kojemu je sudac tijekom vaganja izrekao mjeru isključenja s natjecanja
nema nikakvih težinskih bodova i nema plasmana za taj dan.
Kod ekipnih natjecanja sa 3 (tri) natjecatelja, a natjecatelji love na zajedničkom
prstenu, u slučaju da je jedan član ekipe isključen s natjecanja, kod obračuna bodova
ekipi, oduzima se jedna trećina bodova (za jednog isključenog natjecatelja). Tu se
radi o prekršajima kod kojih se može odvojiti pojedinačna odgovornost za svakog
natjecatelja iz ekipe. Ukoliko se s natjecanja isključe 2 (dva) natjecatelja (od tri) to
podrazumijeva isključenje s natjecanja cijele ekipe jer jedan natjecatelj ne može
predstavljati ekipu.
Isključiti s natjecanja može se i cijela ekipa.
Iznimno kod ekipnih natjecanja s 3 (tri) natjecatelja, kada svaki natjecatelj lovi na
svom prstenu (Kup Hrvatske), zbog nepridržavanja odredbi Pravilnika mogu se
isključiti s natjecanja 1 (jedan), 2 (dva), ili sva 3 (tri) natjecatelja. Kod obračuna
bodova isključeni natjecatelji nemaju nikakvih težinskih bodova i nemaju
pojedinačnog plasmana.
Međutim, zbog specifičnosti ukupnih obračuna bodova za ekipu pojedine županije
pravilo je sljedeće:
• svaki natjecatelj dobiva odgovarajuće plasmanske bodove
• svaki isključeni natjecatelj dobiva plasmanske bodove koji odgovaraju broju
ekipa (županija) koje nastupaju (u bili kojoj disciplini), pomnoženo sa tri i
uvećano za 20% zbog isključenja s natjecanja
• ukoliko ekipa (županija) nema 3 (tri) nego 2 (dva), 1 (jednog) ili nijednog
natjecatelja, za svakog natjecatelja koji nedostaje dobivaju se plasmanski
bodovi koji odgovaraju broju ekipa (županija) koje nastupaju (u bilo kojoj
disciplini), pomnoženo s 3 (tri) i uvećano za 10% zbog odsutnosti natjecatelja.

XV. POREDAK (PLASMAN) NA NATJECANJU
Članak 77.
Poredak se može određivati na slijedeće načine:
• pojedinačni poredak primjenom težinskih bodova, ili
• pojedinačni poredak primjenom plasmanskih bodova, ili
• pojedinačni poredak primjenom postotnih bodova
• ekipni poredak primjenom težinskih bodova, ili
• ekipni poredak primjenom plasmanskih bodova, ili
• ekipni poredak primjenom postotnih bodova
U Propozicijama natjecanja potrebno je precizno navesti način određivanja poretka.
Članak 78.
Kad sudionici imaju pravo uputiti na natjecanje veći broj ekipa, poredak se uređuje
prema plasmanskim ili postotnim bodovima najuspješnije ekipe pojedinog sudionika.
Kod pojedinačnih natjecanja koja se boduju i za ekipni plasman klubova, ekipu
predstavljaju 2 (dva), (ili više) najbolje plasirana natjecatelja iz tog kluba.
Način izračuna poretka mora biti detaljno pojašnjen u Propozicijama.
Članak 79.
Liste plasmana za pojedinačni i ekipni poredak zaključuju se kad Rukovodstvo
natjecanja raspravi i donese odluke o uloženim prigovorima i žalbama.
U roku od 24 (dvadeset četiri) sata po završenom natjecanju glavni sudac mora
dostaviti Savezu listu plasmana, kako bi se ista objavila na stranici Saveza.

XVI. SASTAV REPREZENTACIJE ZA MEĐUNARODNA NATJECANJA
Članak 80.
Državnu reprezentaciju u podvodnom ribolovu za nastup na europskim ili svjetskim
natjecanjima, te drugim međunarodnim natjecanjima određuje Izvršni Odbor Saveza
na temelju službene Rang liste za izbor reprezentacije koju izrađuje Savez i
prijedloga izbornika, odnosno Komisije za podvodni ribolov.
Redoslijed natjecatelja (rang lista natjecatelja) upisuje se u tablicu koju izrađuje
Komisija za podvodni ribolov za svaku natjecateljsku godinu, koju potvrđuje Izvršni
odbor Saveza.
Članak 81.
Državna reprezentacija sastoji se od 6 (šest) prvoplasiranih natjecatelja na službenoj
Rang listi. Rang lista formira se na temelju slijedećih kriterija:
• Plasman natjecatelja 2 (dva) posljednja pojedinačna državna natjecanja
Posljednje održano natjecanje donosi natjecatelju slijedeće bodove:
1. mjesto 200 bodova, 2. mjesto 150 bodova, 3. mjesto 140 bodova, 4. mjesto 130
bodova, 5. mjesto 120 bodova, 6. mjesto 110 bodova, 7. mjesto 100 bodova, 8.
mjesto 90 bodova, 9. mjesto 80 bodova, 10. mjesto 70 bodova, 11., 12., 13., 14. i
15. mjesto 50 bodova.
Sljedeće starije državno natjecanje donosi natjecatelju 50% bodova od prije
navedenih i to zaključno do 15 (petnaestog) mjesta.
• Plasman natjecatelja na 2 (dva) posljednja međužupanijska natjecanja
Posljednje održano međužupanijsko natjecanje donosi bodove:
1. mjesto 40 bodova, 2. mjesto 30 bodova, 3. mjesto 20 bodova, 4. mjesto 15
bodova, 5. mjesto 14 bodova, 6 mjesto 13 bodova, 7 mjesto 12 bodova, 8 mjesto 11
bodova i 9 mjesto 10 bodova uz uvjet da natjecatelji da imaju važeći ulov.
Sljedeće starije međužupanijsko natjecanje donosi natjecatelju 50% bodova od
prethodnog i to zaključno do 3 (trećeg) mjesta.
• Plasman natjecatelja na 2 (dva) posljednja ekipna državna natjecanja

Posljednje održano Ekipno natjecanje donosi svakom pojedinom natjecatelju u ekipi
(za svako mjesto u plasmanu):
1. mjesto 60 bodova, 2. mjesto 50 bodova i 3. mjesto 40 bodova. Sljedeće starije
Ekipno državno natjecanje natjecatelju donosi 50% bodova od prethodnog i to
zaključno do 3 (trećeg) mjesta.
• Plasman natjecatelja na posljednjem svjetskom natjecanju
Pojedinačni plasman donosi natjecatelju slijedeće bodove:
1. mjesto 300 bodova, 2. mjesto 225 bodova, 3. mjesto 210 bodova, 4. mjesto 195
bodova, 5. mjesto 180 bodova, 6. mjesto 165 bodova, 7. mjesto 150 bodova , 8.
mjesto 135 bodova, 9. mjesto 120 bodova i 10. mjesto 105 bodova.
Broj osvojenih bodova na posljednjem svjetskom natjecanju natjecatelji dobivaju na
način da se bodovi osvojeni za pojedini plasman na pojedinačnom državnom
natjecanju množe koeficijentom 1.5
Ekipni plasman natjecatelja na svjetskom natjecanju donosi svakom natjecatelju
ekipne bodove:
1. mjesto 90 bodova, 2. mjesto 75 bodova i 3. mjesto 60 bodova.
Broj osvojenih ekipnih bodova na posljednjem svjetskom natjecanju natjecatelji
dobivaju na način da se bodovi osvojeni za pojedini ekipni plasman na ekipnom
državnom natjecanju množe koeficijentom 1.5
• Plasman natjecatelja na posljednjem euro-afričkom natjecanju
Pojedinačni plasman donosi natjecatelju slijedeće bodove:
1. mjesto 250 bodova, 2. mjesto 187.5 bodova, 3. mjesto 175 bodova, 4. mjesto
162.5 bodova, 5. mjesto 150 bodova, 6. mjesto 137.5 bodova, 7. mjesto 125 bodova i
8. mjesto 112,5 bodova, 9. mjesto 100 bodova i 10. mjesto 87.5.
Broj osvojenih bodova na posljednjem euro-afričkom natjecanju natjecatelji dobivaju
na način da se bodovi osvojeni za pojedini plasman na pojedinačnom državnom
natjecanju množe koeficijentom 1.25.
Ekipni plasman donosi natjecatelju slijedeće bodove:
1. mjesto 75 bodova, 2. mjesto 62.5 bodova i 3. mjesto 50 bodova.
Broj osvojenih ekipnih bodova na posljednjem euro-afričkom natjecanju natjecatelji
dobivaju na način da se bodovi osvojeni za pojedini ekipni plasman na ekipnom
državnom natjecanju množe koeficijentom 1.5
Pojedinačne bodove za svjetsko i za Euro-afričko natjecanje dobivaju natjecatelji koji
su “bili u moru”, odnosno koji su se natjecali.
Ekipne bodove za svjetsko i za Euro-afričko natjecanje dobivaju natjecatelji-članovi
reprezentacije koji su „bili u moru“, odnosno koji su se natjecali.
Rezervni natjecatelji za svjetsko i za Euro-afričko natjecanje koji nisu „bili u moru“
odnosno koji se nisu natjecali dobivaju 50 % ekipnih bodova (ukoliko se
reprezentacija plasirala na prva 3 mjesta).
Za sve navedene plasmane boduje se zaključno do desetog mjesta.
Budući da se svjetsko I Euro-afričko prvenstvo održavaju svake 2 godine, svi
navedeni bodovi vrijede jednu godinu (365 dana) počevši od dana održavanja
natjecanja. Poslije jedne godine bodovi se smanjuju za 50 % i vrijede do dana
održavanja natjecanja istog ranga.
Članak 82.
Izbornik
može
uoči
početka
natjecanja,
zamijeniti
jednog
od tri
prvoplasirana natjecatelja
na
rang-listi
ukoliko
je
tijekom
priprema
reprezentacije utvrdio da se netko od preostala tri člana reprezentacije bolje snašao,
pokazao bolju fizičku i psihičku pripremljenost, te bolje poznavanje terena u zonama
u kojima će se održati natjecanje. Ukoliko izbornik donese takvu odluku, dužan je uz
detaljno izvješće s natjecanja priložiti objašnjenje svoje odluke.

XVII STEGOVNE MJERE
Članak 83.
Prema natjecateljima koji se na natjecanjima u podvodnom ribolovu nesportski
ponašaju prema natjecateljima i službenim osobama na natjecanju, koji tijekom
trajanja natjecanja ne poštuju odredbe Pravilnika o sustava natjecanja i odredbe
ovog Pravilnika, primijeniti će se stegovne mjere propisane Stegovnim pravilnikom.
Članak 84.
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, namjerno oštećenje, ili uništavanje tuđe imovine,
• drzak odnos, psovanje i vrijeđanje natjecatelja, barkarijola, članova
rukovodstva natjecanja i svako nekorektno ponašanje prema ostalim
sudionicima natjecanja i prema gledateljima,
• (pratiteljima natjecatelja, predstavnicima domaćina i drugih klubova,
gledateljima),
• pokušaj fizičkog napada, ili fizički napad na sudionike natjecanja i gledatelje,
te remećenje javnog reda i ometanje provođenje natjecanja.
Članak 85.
Čim utvrdi nesportsko ponašanje natjecatelja, bilo neposredno, ili po prijavi druge
osobe, sudac će, ovisno o vrsti povrede i posljedicama takvog postupanja,
natjecatelju izreći stegovnu mjeru:
• opomenu uz upozorenje da odmah prestane sa svakim takvim i sličnim
postupanjima, pod prijetnjom isključenja s natjecanja
• isključenje s natjecanja.
Članak 86.
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.
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 (osam) dana od zatvaranja natjecanja protiv natjecatelja
podnijeti stegovnu prijavu Stegovnoj komisiji Saveza.
Članak 87.
Protiv stegovne mjere isključenja sa natjecanja zbog nesportskog ponašanja
natjecatelj može izjaviti žalbu Rukovodstvu natjecanja u roku od 30 (trideset) minuta
od trenutka kada mu je odluka uručena.
Rukovodstvo natjecanja dužno je donijeti odluku o izjavljenoj žalbi u roku od 30
(trideset) minuta od zaprimanja žalbe. Ako Rukovodstvo natjecanja odbije žalbu
natjecatelja, natjecatelj više neće nastupiti na natjecanju, a njegovi eventualni
dotadašnji rezultati neće se iskazivati na listi plasmana.
Protiv odluke Rukovodstva natjecanja natjecatelj može u roku od 8 (osam) dana
izjaviti žalbu Izvršnom odboru Saveza.
Članak 88.
Povredu odredbi Pravilnika o sustava natjecanja i odredbi ovog Pravilnika
predstavlja:
• svako postupanje natjecatelja protivno propisanim izričitim zabranama
• svako postupanje suprotno pravilima natjecanja koja se odnose na mjesto,
vrijeme i način obavljanja podvodnog ribolova, na dopušteni alat i pribor za
ribolov, te na postupanje natjecatelja s ulovom.

Članak 89.
Natjecatelju koji svojim ponašanjem ostvari povredu odredbi Pravilnika iz prethodnog
članka u vremenskom razdoblju od početka natjecanja do objave početka vaganja,
sudac može izreći stegovnu mjeru:
1. opomenu pred isključenje s natjecanja,
2. isključenje s natjecanja za jedan dan lova ili
3. isključenje s natjecanja u cijelosti.
Članak 90.
Povredu odredbi Pravilnika sudac može utvrditi neposredno, povodom usmene ili
pismene prijave drugog natjecatelja, prijave 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
prije objavljivanja početka vaganja.
Po podnesenoj prijavi sudac će utvrditi da li je prijavljena povreda počinjena, pa ako
ocijeni da je počinjena, procijenit će koja stegovna mjera je primjerena istoj, te će tu
mjeru usmeno izreći počinitelju.
Članak 91.
Protiv odluke suca kojom je natjecatelju izrečena stegovna mjera isključenja sa
natjecanja zbog povrede odredbi Pravilnika (članak 89. točke 2. i 3), natjecatelj može
u roku od 30 (trideset) minuta od trenutka kojim mu je odluka uručena, podnijeti žalbu
Rukovodstvu natjecanja.
Rukovodstvo natjecanja dužno je odluku o izjavljenoj žalbi donijeti u roku od 30
(trideset) minuta od zaprimanja žalbe.
Ako Rukovodstvo natjecanja odbije žalbu natjecatelja prema kojem je izrečena
stegovna mjera iz članka 89. točke 2. i 3. ovog Pravilnika, natjecatelj ne može
nastupiti na natjecanju za taj dan, niti će se uvrstiti na listu plasmana za taj dan.
Ako Rukovodstvo natjecanja odbije žalbu natjecatelja prema kojem je izrečena
stegovna mjera iz članka 89. točke 3. ovog Pravilnika, natjecatelj ne može sudjelovati
na natjecanju, niti će biti uvršten na listama plasmana s tog natjecanja.
Protiv odluke Rukovodstva natjecanja natjecatelj može u roku od 8 (osam) dana
podnijeti žalbu Izvršnom odboru Saveza.
Članak 92.
Od trenutka kada objavi početak vaganja pa do završetka vaganja, sudac može
isključiti s natjecanja natjecatelja samo zbog povreda koje se odnose na ulov predan
po natjecatelju na vaganje.
Isključenom natjecatelju ne priznaju se težinski bodovi za taj dan lova, te se ne
upisuje na listu plasmana za taj dan.
Nakon završenog vaganja sudac nije ovlašten donositi odluku o isključenju s
natjecatelja čiji je ulov izvagao.
Članak 93.
Nakon završenog vaganja odluku o isključenju s 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.
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
odbaciti će kao nedopuštenu.

Članak 94.
Rukovodstvo natjecanja žalbu će 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 (osam)
dana od usmene objave iste, podnijeti žalbu Izvršnom odboru Saveza.

XVIII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 95.
Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna ovog Pravilnika, prestaje vrijediti dosadašnji
Pravilnik o provođenju natjecanja u podvodnom ribolovu.
Ovaj Pravilnik o provođenju natjecanja u podvodnom ribolovu donio je Izvršni odbor
hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, (odluka 21A/TJ/18) dana 20. veljače
2018. godine u Rijeci i stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

PREDSJEDNIK HSSRM:
Đuro Marinović dr.med.
U Rijeci 20. veljače 2018. godine

