XXVII. MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE JUŽNOG JADRANA
U PODVODNOM RIBOLOVU
PODGORA, 31. svibnja do 1. lipnja 2019. godine
Temeljem 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 načelima) i Pravilnika o provedbi natjecanja u podvodnom
ribolovu, Hrvatski savez za sportski ribolov na moru (u daljnjem tekstu HSSRM) i Komisija za podvodni
ribolov donose:
PROPOZICIJE
1. HSSRM organizira XXVII. Međužupanijsko natjecanje južnog Jadrana u podvodnom ribolovu za 2019.
godinu.
2. DOMAĆIN natjecanja je PŠRD “KANJAC”, PODGORA
(Savez za sportski ribolov na moru Splitsko-dalmatinske županije).
3. RUKOVODSTVO NATJECANJA:
OPUNOMOĆENIK: ŠPIRO PERASOVIĆ
GLAVNI SUDAC: IGOR ŽOKALJ
VODITELJ NATJECANJA: Mario Vela, mob. telefon 098 851 337
SLUŽBENI LIJEČNIK: dr. Marin Bušelić
OSTALO OSOBLJE: AUTONOMNI RONIOCI, MJERAČI I DR., OSIGURAVA DOMAĆIN
OSOBE ZA KONTAKT: Mario Nola, mob. 098 585 609; Momir Sumić, mob. 098 293 203
4. DATUM NATJECANJA: Subota, 1. lipnja 2019. godine, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjetanedjelja, 2. lipnja 2019. godine.
5. TRAJANJE NATJECANJA: lovi se 5 (pet) uzastopnih sati.
6. PODRUČJE NATJECANJA:
GLAVNA ZONA: Akvatorij sjevero-istočnog dijela otoka Brača od Rta Tičji rat do Rta Sumartin
REZERVNA ZONA: Akvatorij od Rta Osejava (Makarska) do Rta Igrane
ZABRANJENA PODRUČJA: Luke Tučepi, Podgora, Čaklje i javne plaže
7. PRAVO NASTUPA na ovom natjecanju imaju članovi ribolovnih udruga iz Splitsko-dalmatinske, Šibenskokninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.
Na međužupanijskom natjecanju mogu nastupiti natjecatelji pod uvjetom da su sudjelovali na klupskom
natjecanju u podvodnom ribolovu za 2019. godinu i da su registrirani za tekuću godinu.
Registracija natjecatelja izvršava se na način da se rezultati klupskog natjecanja unose u aplikaciju
registracije sportaša HSSRM najkasnije do 21. svibnja 2019. godine za tekuću godinu
(http://natjecanja.hssrm.hr/login.aspx). Detaljne upute o registraciji na web stranici HSSRM.
DODATNO, ZA KATEGORIJU PODOVODONOG RIBOLOVA, DOSTAVLJA SE I OBRAZAC STATISTIKE ULOVA S
KLUPSKOG NATJECANJA.
Natjecatelji čije udruge ne izvrše registraciju svojih sportaša u navedenom roku, neće imati pravo nastupa
na natjecanjima u organizaciji HSSRM u tekućoj natjecateljskoj sezoni.

Prilikom verifikacije natjecatelja glavni sudac i opunomoćenik HSSRM dužni su verificirati natjecatelja na
temelju liste registracije HSSRM. Natjecatelji koji nisu uvršteni na listu registriranih sportaša, neće moći
nastupiti na ovom natjecanju. Prije održavanja međužupanijskog natjecanja ne postoji nikakva lista
natjecatelja s pravom nastupa. Lista se može formirati tek poslije verifikacije.
b) KATEGORNICI iz navedenih županija, koji su se na pojedinačnom državnom natjecanju u NOVIGRADU
2018. godine plasirali do 15-tog mjesta NISU OBVEZNI NASTUPITI NA OVOM NATJECANJU. Oni imaju
pravo direktnog nastupa na pojedinačnom državnom natjecanju koje će se održati u Orebiću 2019.
godine. Iz županija južnog Jadrana to su slijedeći natjecatelji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

STJEPKO KESIĆ, DŠR „STROŽANAC“-PODSTRANA
MATE BAREŠIĆ, ERK „PERISKA“-PLOČE
PETAR PRKIĆ, KŠR „SPLIT“-SPLIT
LUKA ĆOZA, ŠRD „ZUBATAC“-ZADAR
JOŠKO PETROV, DŠR „STROŽANAC“-PODSTRANA
MARTINO ČULINA, ŠRD „ZUBATAC“-ZADAR

8. PRIJAVE za natjecanje upućuju se HSSRM na adresu: Matije Gupca 2a, 51 000 Rijeka, e-mail:
cfosa@ri.htnet.hr; hssrm@inet.hr. U prijavi obvezno navesti imena natjecatelja i udrugu. Prijavu treba
dostaviti najkasnije do 25. svibnja 2019. godine. Zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir.
9. PREGLED TERENA-dopušten je službeni pregled terena prijavljenim natjecateljima od šestog dana do
dana prije početka natjecanja tj. od nedjelje 26. svibnja do petka 31. svibnja 2019. godine nakon čega je
podvodni ribolov prijavljenim natjecateljima zabranjen. Za vrijeme pregleda terena, ribolovac ne smije
koristiti podvodnu pušku niti je držati u brodici.
10. ALAT I OPREMA: Prema Pravilniku o načelima i Pravilniku o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu
obavezno je korištenje ronilačke plutače (kapaciteta minimalno 10 litara) tijekom cijeloga natjecanja.
Plutača mora biti vezana natjecatelju za pojas s olovnicama. U protivnom natjecatelj se diskvalificira. Za
oznaku pozicije dopuštena je upotreba drugog plovka.
11. PLOVILA za natjecanje s barkarijolima osiguravaju natjecatelji. U jednom plovilu mogu se nalaziti
najviše dva natjecatelja. Barkarijol (pratioc) mora biti punoljetna osoba, a poželjno je da je vješt ronilac.
Barkarijol mora imati osobnu iskaznicu i važeću iskaznicu voditelja brodice.
Plovila moraju biti opremljena opremom po Zakonskim propisima o sigurnosti plovidbe na moru, a za što je
odgovoran vlasnik plovila, odnosno barkarijol. Natjecatelji u dogovoru s domaćinom mogu kontaktirati
osobe koje su voljne iznajmiti plovilo (sa ili bez barkarijola) uz odgovarajuću naknadu što je osobni dogovor
svakog natjecatelja i nije obveza domaćina.
12. MATIČNI BROD, brzu brodicu za osiguranje te drugu brzu brodicu (za suca i opunomoćenika) za
kontrolu i obilazak terena osigurava domaćin.
13. VERIFIKACIJA natjecatelja i pratioca obaviti će se u petak, 31. svibnja 2019. godine u Hotelu
„Podgorka“-Podgora s početkom u 18.00 sati. Nakon obavljene verifikacije natjecatelja, svečano će se
otvoriti natjecanje te će se održati kratki sastanak sa sudionicima natjecanja uz večeru za pristigle
sudionike natjecanja.
Na verifikaciji natjecatelji su obavezni predočiti:
• osobnu iskaznicu
• pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika za nastup ovjerenu od Javnog bilježnika, ukoliko se radi o
natjecateljima starosti od 16. do 18. godina koja se vraća natjecatelju nakon završetka natjecanja

• važeću potvrdu liječnika specijaliste sportske medicine ili medicine rada i sporta za tekuću godinu
(ovjerenu odgovarajućim pečatom i ne stariju od 6 mjeseci)
Fotokopije i skenirane potvrde neće se uvažavati.
BEZ NAVEDENIH DOKUMENATA NATJECATELJU SE NEĆE DOPUSTITI NASTUP.
Tijekom verifikacije dati će se dodatne upute vezano uz natjecanje, te su svi natjecatelji i njihovi pratioci
(barkarijoli) obvezni nazočiti sastanku.
14. KOTIZACIJU za natjecatelje uplaćuje HSSRM. Za pratioce-barkarijole kotizacija iznosi 150,00 (sto
pedeset) kuna i uplaćuje se na verifikaciji službenoj osobi domaćina.
15. ULOV SE BODUJE prema Pravilniku o načelima i Pravilniku o provedbi natjecanja u podvodnom
ribolovu:
• Minimalna težina za obračun 1. grupe riba je 400 grama, a maksimalna za obračun 12.500
grama. Minimum za kirnju je 3.000 grama. Premija za 1. grupu riba je 400 bodova. Dopušteno je uloviti
najviše 10 komada svake vrste ribe iz 1. grupe po svakom ribolovcu. Izuzetak je kirnja. Dopušteno je uloviti
najviše 2 kirnje po svakom ribolovcu.
• Druga grupa riba, odnosno hrskavične ribe, ugor, murina, jegulja i grdobina obračunavaju se ako su
najmanje težine 2.500 grama s 1.500 bodova. Dopušteno je uloviti ukupno najviše 5 komada ribe 2. grupe
po svakom ribolovcu. Morski psi, golubi, žutuge, raže, drhtulje, morske mačke i bucanj se ne boduju jer su
zaštićene vrste. Drozd je trajno zaštićena vrsta i ne smije se loviti. Kavala je u lovostaju i ne smije se
loviti.
• Osim navedenog bodovati će se i svaka riblja vrsta I grupe riba s 800 bodova.
 Ukoliko natjecatelj ulovi 10 (deset) primjeraka ribe iz I grupe riba, bodovati će se dodatnim bonusom
od 1000 bodova
Sve vrste cipala i kirnji podrazumijevaju jednu vrstu.
Prilikom vaganja važeći je ulov ukoliko primjerak ribe zadovoljava težinu navedenu u ovim propozicijama te
veličine predviđene Uredbom vijeća EZ broj 1967/2006, tzv. «Mediteranska uredba» i Pravilnikom o
športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.
Važeći primjerak zubaca (Dentex dentex) je iznad veličine od 35 cm i škrpine (Scorpaena scrofa) iznad
veličine 32 cm.
Sve vrste cipala i kirnji podrazumijevaju jednu vrstu.
Prilikom vaganja važeći je ulov ukoliko primjerak ribe zadovoljava težinu navedenu u ovim propozicijama te
veličinu predviđenu Uredbom vijeća EZ broj 1967/2006, tzv. «Mediteranska uredba».
- Ukoliko natjecatelj preda na vaganje primjerak zubaca i škrpine ispod gore određenih duljina,
diskvalificirati će se s natjecanja
-Ukoliko natjecatelj preda na vaganje primjerak ribe koja je kraća od duljine predviđene tzv.
„Mediteranskom uredbom“ i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (NN 122/2017),
diskvalificirati će se s natjecanja
-Ukoliko natjecatelj preda na vaganje primjerak ribe koja je lakša od 2/3 dopuštene minimalne težine,
kaznit će se s 500 bodova
• Svaki ulovljeni primjerak ribe mora biti provučen kroz prsten (žicu). Neće se uzimati u obzir za vaganje
predana riba koja nije provučena kroz prsten (žicu).
16. Svi natjecatelji i plovila moraju se okupiti oko matičnog broda u roku od 20 (dvadeset) minuta od
zakazanog vremena završetka natjecanja.
Kašnjenje kod predaje ribe na matični brod se kažnjava se na slijedeći način:
• 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.

Izuzetno, ukoliko natjecatelj nije u mogućnosti poštovati satnicu iz čl. 16. Propozicija, može se radio ili
mobitelskom vezom javiti sucu ili opunomoćeniku, te ga obavijestiti da je iz određenih razloga (tehničke
prirode ili slabosti natjecatelja) završio s ribolovom i tražiti odobrenje za plovidbu prema luci ili nekom
drugom odredištu.
U tom slučaju sudac određuje mjesto predaje ulova i daje odobrenje za odlazak iz ribolovne zone.
Sudac je ovlašten izvršiti pregled brodica i opreme natjecatelja, i to kako prije početka ribolova, tako i za
vrijeme trajanja ribolova i nakon završetka istoga.


Natjecatelju je zabranjeno posjedovati špricu (štrcaljku). Posjedovanje šprice (štrcaljke) povlači
diskvalifikaciju natjecatelja
 Za vrijeme predaje ulova na matični brod, svježina ribe provjeravati će se uređajem „Torimetar“.
Izmjerena granična vrijednost svježine ribe je 10 (deset). Ukoliko provjerom svježine pojedinog
primjerka ribe uređaj očita vrijednost 9 (devet) i vrijednosti koje su ispod 9 (devet), natjecatelja koji je
predao na matični brod ribu ili više riba ispod granične vrijednosti, glavni sudac odmah diskvalificira s
natjecatenja
 čl. 72 Pravilnika o provedbi natjecanja u PR i Studija „Ocjena kakvoće i stupnja svježine različitih ribljih
vrsta upotrebom Torimetar uređaja“, autori: doc. dr. sc. A. Soldo, prof. dr. sc. P. Cetinić i dipl. ing. V.
Šćekić- Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za studije mora
Za vrijeme natjecanja natjecatelji moraju čuvati ribu u priručnom hladnjaku s ledom.
17. PRIZNANJA se dodjeljuje prvo, drugo i treće plasiranom pojedincu te prvo, drugo i treće plasiranoj
ekipi. 9 (devet) prvoplasiranih sa ovog natjecanja, koji nemaju status kategornika, stječu pravo nastupa
na pojedinačnom državnom natjecanju u podvodnom ribolovu koje će se održati u OREBIĆU. U slučaju
nedovoljnog broja natjecatelja s valjanim ulovom, HSSRM će odrediti primjeren način popune broja
natjecatelja za pojedinačno državno natjecanje i s natjecateljima bez valjanog ulova.
18. ODGOVORNOST-Domaćin i organizator, te svi pojedinci uključeni u organizaciju ovog natjecanja
unaprijed otklanjaju svaku odgovornost za naknadu bilo koje štete koja može proizaći iz ovog natjecanja.
Natjecatelji nastupaju na osobnu odgovornost (preporuča se osiguranje natjecatelja i pratioca za
eventualni slučaj nezgode). U svezi navedenog svi natjecatelji potpisuju izjavu odgovornosti.
19. SMJEŠTAJ NATJECATELJA I KORISNE OBAVIJESTI
Za smještaj natjecatelji se mogu obratiti:
Hotel „Medora Auri“-telefon 021 601 701
Najam brodica, kontakt za vezove i spuštanje brodica
Mario Nola, mob. tel. 098 585 609; Momir Sumić, mob. tel. 098 293 203
OSTALE NAPOMENE:
 Domaćin i organizator moraju prijaviti natjecanje, odnosno osigurati odgovarajuća odobrenja
(Ministarstvo poljoprivrede-organizator, Lučka kapetanija, Pomorska policija-domaćin);
 Obveza je domaćina osigurati nazočnost službenog liječnika tijekom trajanja natjecanja
 Gorivo se može natočiti na najbližoj benzinskoj postaji
 Domaćin osigurava barem jedno rezervno plovilo ukoliko plovilo nekog od natjecatelja ostane u
kvaru
 Domaćin je obvezan osigurati svu potrebnu logistiku i tehničku podršku za uspješno održavanje
natjecanja;
 Domaćin je obvezan osigurati brzu brodicu za vodstvo natjecanja pri obilasku zona
 Domaćin je obvezan osigurati brzu brodicu kao mjeru sigurnosti za hitne intervencije
 Obveza je domaćina osigurati autonomnog ronioca s autonomnom opremom radi sigurnosti
natjecatelja










Domaćin je obvezan osigurati digitalnu vagu (min 1 gram), digitalni kantar za teže primjerke ribe,
tablu za ispisivanje rezultata, uočljive plutače (crvene, narančaste ili žute) za oznaku ribolovne zone,
mjeru za određivanje dužine riba, led za natjecatelje, posude s ledom za održavanje ribe od prijema
na matični brod do vaganja i sve ostale potrebne elemente opisane u čl. 34 «Pravilnika o provedbi
natjecanjima u podvodnom ribolovu» HSSRM;
Svaki natjecatelj ima pravo podnijeti pismenu žalbu vodstvu natjecanja odnosno glavnom sucu pri
predaji ulova (u svezi tijeka natjecanja), ili za vrijeme vaganja (u svezi tijeka vaganja);
Ulov zadržava domaćin uz obvezno praćenje količine i veličine ulova;
Za vrijeme natjecanja domaćin mora nastojati da u ribolovnoj zoni ne bude drugih podvodnih
ribolovaca, ronilaca ili brodica koje nisu uključene u natjecanje;
Možebitne dodatne informacije bit će prezentirane na verifikaciji;
Za vrijeme službenog vaganja domaćin, sudac i opunomoćenik obvezni su ispunjavati liste
«Statistike ulova» i to isključivo na službenom obrascu HSSRM-a;
Svi sudionici natjecanja dužni su se pridržavati Protokola o natjecanju što uključuje i nazočnost
svečanom otvaranju i zatvaranju natjecanja;
PROGRAM NATJECANJA

Hotel „Podgorka“ Podgora
Petak, 31. svibnja 2019. godine
18.00-20.00 sati verifikacija natjecatelja i barkarijola, sastanak vodstva natjecanja, pojašnjenje Propozicija,
informacija u vezi natjecanja
20,00 sati Svečano otvaranje natjecanja
Subota, 1. lipnja 2019. godine
06.00 sati-Okupljanje natjecatelja u lučici Podgora
06.30 sati-Odlazak u zonu lova, okupljanje natjecatelja u uvali Rasotica, prozivka i podjela prstena, podjela
marendi, žica i leda
08.00 sati-Početak natjecanja
13.00 sati-Završetak natjecanja
13.00-13.20 sati-Predaja ulova na matični brod (do predaje, ulov čuvati u ledu)
13.15 sati-Povratak u matičnu luku (Podgora)
14.30 sati-Vaganje ulova
16.00 sati-Proglašenje rezultata, dodjela priznanja, zatvaranje natjecanja i svečana večera na terasi Hotela
„Podgorka“
Iza 16.00 sati obaviti će se određivanje kandidata za nastup na pojedinačnom državnom natjecanju.
U slučaju lošeg vremena natjecanje se odgađa za NEDJELJU 2. lipnja 2019. godine o čemu će sudionici
natjecanja biti pravovremeno obaviješteni. Domaćin može donijeti izmjenu satnice prema nastalim
prilikama, a u dogovoru sa opunomoćenikom i glavnim sucem.
NAPOMENA DOMAĆINA: Mole se svi natjecatelji da potvrde domaćinu nastup na natjecanju radi
planiranja broja obroka za večere prigodom otvaranja i zatvaranja natjecanja.
Predsjednik HSSRM:
Đuro Marinović dr. med.
Prilog:
-karte zone lova s koordinatama

