
 
 
HRVATSKI SAVEZ ZA SPORTSKI    KOMISIJA ZA PODVODNI RIBOLOV 

       RIBOLOV NA MORU 
 

 
 

XXVIII POJEDINAČNO NATJECANJE REPUBLIKE 

HRVATSKE U PODVODNOM RIBOLOVU 
OREBIĆ, 3., 4. i 5. listopada 2019. g 

 
 

Temeljem Pravilnika o provedbi natjecanju u podvodnom ribolovu, Hrvatski savez za sportski 

ribolov na moru i Komisija za podvodni ribolov (u daljnjem tekstu HSSRM) donose: 

 

P R O P O Z I C I J E 
 
1. HSSRM organizira XXVIII Pojedinačno natjecanje Republike Hrvatske u podvodnom ribolovu za 
2019. godinu. 

 
2. DOMAĆIN NATJECANJA: PŠU „PELIŠKA JEDRA“-OREBIĆ i ERK „PERISKA''-PLOČE, 
(Savez društava športskog ribolova na moru županije Dubrovačko-neretvanske, Dubrovnik). 

 
3. RUKOVODSTVO   NATJECANJA: 

Opunomoćenik:           ANTE BJAŽEVIĆ                               

      Glavni sudac:                     TOMISLAV MILIĆEVIĆ 
 Tajnik natjecanja:   ANITA KRISTIČEVIĆ    
      Voditelj natjecanja:  PETAR KRISTIČEVIĆ  

       Službeni liječnik:      DR SARA ANTUNOVIĆ ŠILJEG  
 

Ostalo osoblje:  Autonomni ronioci, mjerači i dr. osigurava  domaćin  
Osobe za kontakt: Petar mob. 098427922., Tomislav 0911296666  
E-mail adresa: erk.periska.ploce@gmail.com ; info@peliskajedra.hr  

 
4. DATUM NATJECANJA: 3. listopada-četvrtak, verifikacija, 4. listopada-petak i 5. 

listopada-subota 2019. godine natjecanje. Ukoliko se zbog vremenskih uvjeta 
natjecanje ne održi u petak ili subotu tada se natjecanje prebacuje na nedjelju 6. 
listopada 2019. godine. Prvak na ovom natjecanju dobiva se temeljem dvodnevnih 

rezultata. 
 

5. TRAJANJE NATJECANJA: lovi se 2 (dva) dana po 5 (pet) uzastopnih sati. Do sljedećeg 
nastupa, odnosno ribolova, natjecateljima mora ostati najmanje 16 (šesnaest) sati 
neprekidnog odmora. 

 
6. PODRUČJE NATJECANJA : 
I zona lova: južna strana poluotoka Pelješca od Rta Liberan, jugozapadna strana poluotoka 

Pelješca, sjeverna strana poluotoka Pelješac do točke 1.N 43 02 838 E 17 01 200. Zabranjeno je 
loviti u uvali Lovište (karta u prilogu) 

II zona lova: južna strana poluotoka Pelješca od sredine uvale Trstenica do uvale Kupinova. 
Zabranjeno je loviti u Luci Trstenik i Luci Žuljana (karta u prilogu) 
Rezervna zona: južna strana otoka Korčula od zapadnog rta uvale Uska luka, sjeveroistočna 

strana otoka Korčula uključujući otočiće Bisače i Sestrice do polovine sjeverne strane otoka Badija, 
polovine južne strane otoka Badija spojeno s Rtom Baretica. Zabranjeno je loviti u luci 

Lumbarda, unutar crte koja spaja svjetionik luke Lumbarda i zapadni rt koji zatvara 
luku Lumbarda. 
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U privitku propozicija su ribolovne zone ucrtane u nautičkim kartama zajedno s koordinatama. 
Redoslijed natjecanja po zonama odredit će se ovisno o vremenskim uvjetima. 

 
7. PRAVO NASTUPA na ovom natjecanju imaju: 
a) 15 (petnaest) prvoplasiranih natjecatelja s Pojedinačnog državnog natjecanja za 2018. 

godinu, održanog u Novigradu (prvokategornici) 
b) 9 (devet) prvoplasiranih natjecatelja s Međužupanijskog natjecanja sjevernog Jadrana za 
2019. godinu održanog u Novalji te 

c) 9 (devet) prvoplasiranih natjecatelja s Međužupanijskog natjecanja južnog Jadrana za 
2019. godinu održanom u Podgori. 

Ovisno o prijavama ili otkazima, broj natjecatelja pod stavkom b i c može biti i drugačiji. 

Pravo nastupa imaju slijedeći natjecatelji: 
a) Državno natjecanje 2018. godine-Novigrad, prvokategornici 

1. MATE BAREŠIĆ                           ERK „PERISKA“-PLOČE 
2.  STJEPKO KESIĆ         DŠR „STROŽANAC“-PODSTRANA 

3.  BORIS REINIĆ                             ŠRD „LUBEN“-RIJEKA 
4.  ROBERTO MASTROMAURO           SRK „ERIK RADIN“-NOVIGRAD 

     5.  DARIO BABIĆ                              ŠRD „LUBEN“-RIJEKA 

6.  DEJAN MICKOVIĆ         KSR „MEDULIN“-MEDULIN 
7.  SANDI PERUŠKO                         SRU „MARLERA“-LIŽNJAN 

8.  DANIEL PIZENTIĆ                        DŠM „KOROMAČNO“-KOROMAČNO 
9.  SAŠA TOMIĆ                               DSNM „VOLOSKO“-VOLOSKO 

    10. JOŠKO PETROV                            DŠR „STROŽANAC“-PODSTRANA 

    11. SLAVEN ČUBRIĆ         DPS „ZAGREB“-ZAGREB 
    12. PETAR PRKIĆ          KŠR „SPLIT“-SPLIT 

    13. LUKA ĆOZA                                 SRD „HARPUN“-ZADAR 
    14. MARTINO ČULINA                        ŠRD „ZUBATAC“-ZADAR 
    15. MARKO VUJIČIĆ                           SRK „ERIK RADIN“-NOVIGRAD 

 
b) Međužupanijsko natjecanje sjevernog Jadrana-NOVALJA, 2019. godine. 7 

(sedam) prvoplasiranih natjecatelja koji su potvrdili nastup na PDN, Orebić 2019. 
godine: 

      1. MARJAN PERČINIĆ         ŠRK „DOLIN“-RAB 

      2. BRUNO ŽIC          DSNM „VOLOSKO“-VOLOSKO 
      3. LUKA ZUPČIĆ           DPS „ZAGREB“-ZAGREB 
      4. LUKA KAMENSKI         DSNM „VOLOSKO“-VOLOSKO 

      5. MARCEL ŠKUNCA         SRD „LUC“- NOVALJA 
      6. ANDREJ RUBINIĆ         RŠK „JASTOG“- ŠMRIKA  

      7. KRISTINA ŠIPRAK         SRD „UDICA“-MALI LOŠINJ 
 

c) Međužupanijsko natjecanje južnog Jadrana-PODGORA, 2019. godine. 7 (sedam) 

plasiranih natjecatelja koji su potvrdili nastup na PDN, Orebić 2019. godine: 
1. ANTONIO BURATOVIĆ                  ERK „PERISKA“- PLOČE 

2. FILIP GAŠPEROV        ŠKRM „PIRKA“-TRIBUNJ 
3. DANIJEL BABIN                   SRD „HARPUN“-ZADAR 
4. ANTONIO ŠABIĆ                           PŠU „PELIŠKA JEDRA“-OREBIĆ 

5. JOSIP MUSTAPIĆ                          PŠU „PELIŠKA JEDRA“-OREBIĆ 
6. MARIO BULETA                            ŠRD „SIPA“-BENKOVAC 
7. GABRIELA MILIĆEVIĆ                   ERK „PERISKA“- PLOČE 

  
8. PRIJAVE za natjecanje upućuju se HRVATSKOM SAVEZU ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU, 

Matije Gupca 2a, 51000 Rijeka, fax: 051/333-776, e-mail: cfosa@ri.htnet.hr 
U prijavi obvezno navesti ime natjecatelja, udrugu, te ime barkariola. Prijavu treba dostaviti što 
žurnije, a najkasnije do 01. listopada 2019. godine.  
Zakašnjele i usmene prijave neće se uzimati u obzir. 
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Plasirani natjecatelji koji ne mogu nastupiti na Pojedinačnom državnom natjecanju 
obvezni su o tome pismeno obavijestiti HSSRM najkasnije do 25. rujna 2019. godine 

kako bi se po potrebi mogli odrediti rezervni natjecatelji. 
 
9. PREGLED TERENA: U području natjecanja (zonama) prijavljenim natjecateljima 

dopušten je službeni pregled terena (roneći na dah ili plivajući) od 27. rujna do 2. 
listopada, uključujući i 2. listopada 2019. godine. 
Za vrijeme službenog pregled područja natjecanja nije dopušteno obavljati podvodni ribolov niti 

imati podvodnu pušku u brodici ili moru. To vrijedi za natjecatelje i sve ostale sudionike natjecanja. 
Dan uoči natjecanja, u četvrtak 3. listopada 2019. godine, natjecateljima i njihovim 

barkarijolima zabranjen je pregled terena, podvodni ribolov i boravak u zonama 
natjecanja. 
 

10. ALAT I OPREMA:  Prema «Pravilniku o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu» obvezno  
je korištenje plovka tijekom cijelog natjecanja (zapremine najmanje 10 litara). Plovak mora biti 

vezan natjecatelju za pojas s olovnicama. Za oznaku pozicije ribolova dopuštena je upotreba 
drugog plovka. Na natjecanju je zabranjeno korištenje i držanje u plovilu puške s dvije strijele. 
 

11. PLOVILA (brodice, gumenjake ili glisere) osiguravaju sami natjecatelji (jedno plovilo jedan 
natjecatelj). Plovila moraju biti opremljena opremom koju propisuje Zakon o sigurnosti plovidbe 
na moru. Svaki natjecatelj mora imati pratioca (barkarijola) u brodici. Barkarijol mora 

biti punoljetna osoba, a poželjno je da je vješt ronilac. Natjecatelj ne može nastupiti 
na natjecanju ukoliko nema barkarijola. Natjecatelji koji nemaju plovilo i barkariola mogu se 

javiti domaćinu koji će posredovati u traženju plovila i barkarijola uz naknadu.  O uvjetima i cijeni 
plovila natjecatelji se osobno dogovaraju s vlasnicima plovila i barkarijolima. 
Za vrijeme pregleda zone i natjecanja svim sudionicima osiguran je besplatan vez u lučici PŠU 

„Peliška jedra“ Orebić. Potrebno je najaviti dolazak 1 dan ranije na mob 098/427-922 (Petar) ili 
092/254-4528 (Dragan). Radno vrijeme dizalice za plovila je 07:00-12:00 i 17:00-20:00. Upotreba 

dizalice i „puzavice“ (skalade) besplatna je za plovila natjecatelja.  
 
12. MATIČNI BROD, brzu brodicu za kontrolu i obilazak terena, te brzu brodicu za žurne 

intervencije osigurava domaćin. 
 

13. VERIFIKACIJA natjecatelja i barkarijola obavit će se u četvrtak 3. listopada 2019. godine, 
od 18.00 do 19.00 sati u Restaurantu „Posejdon“ Orebić. U vremenu od 18.45 do 19.00 sati 
održati će se sastanak rukovodstva natjecanja s natjecateljima radi davanja dodatnih 

uputa u svezi s natjecanjem. Natjecatelji i njihovi barkarijoli dužni su nazočiti sastanku. 
Na verifikaciji natjecatelji su obvezni predočiti sucu: 

 osobnu iskaznicu 

 pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika za nastup ovjerenu od Javnog bilježnika, 

ukoliko se radi o natjecateljima starosti od 16. do 18. godina (nakon završetka 
natjecanja suglasnost se vraća natjecatelju)  

 liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za nastup, ne stariju od 6 (šest) 
mjeseci, ovjerena isključivo od liječnika specijaliste športske medicine ili 

liječnika specijaliste medicine rada i športa (čl. 71 Zakona o športu) 
FOTOKOPIRANE I SKENIRANE POTVRDE NEĆE SE UZIMATI U OBZIR 

 broj mobilnog telefona 

Bez navedenih dokumenata neće se dopustiti nastup natjecatelju. 
Barkarijoli natjecatelja dužni su na verifikaciji predočiti osobnu iskaznicu, važeću iskaznicu 

voditelja brodice, plovidbenu dozvolu brodice i broj mobilnog telefona. Tijekom 
verifikacije, na sastanku rukovodstva natjecanja dati će se sudionicima natjecanja dodatne upute. 

Na sastanku nije moguće mijenjati propozicije. 
 
14. KOTIZACIJU za natjecatelje plaća HSSRM. Kotizacija za pratioca/barkarijola se ne 

naplaćuje.  
 
 

 
 



15. BODOVANJE se izračunavaju prema Pravilniku o provedbi natjecanja u podvodnom ribolovu 
HSSRM.  

 Minimalna težina za obračun I grupe riba je 400 grama, a maksimalna za obračun 
12.500 grama. Minimum za kirnju je 3.000 grama. Premija za I grupu riba je 400 

bodova. Svaki natjecatelj smije uloviti najviše 10 komada svake vrste riba iz I 
grupe. Izuzetak je kirnja. Dopušteno je uloviti najviše 2 kirnje po svakom 
ribolovcu.   

  II grupa riba, odnosno hrskavične ribe ugor, murina, grdobina i jegulja, 
obračunavaju se ako su najmanje težine 2.500 grama s 1.500 bodova. Svaki 

natjecatelj smije uloviti ukupno najviše 5 komada ribe 2. grupe riba 
 Ne boduju se morski psi, morske mačke, golubi, žutuge, raže, drhtulje i 

bucanj. Drozd je trajno zaštićena vrsta i ne smije se loviti  
        •   Bodovati će se svaka riblja vrsta s 800 bodova osim riba II grupe 

 Ukoliko natjecatelj ulovi 10 (deset) važećih primjeraka ribe iz I grupe, 
bodovati će se dodatnim bonusom od 800 bodova 

 Ukoliko natjecatelj ulovi 5 (pet) važećih primjeraka riba II grupe, neće se 
bodovati dodatnim bonusom 

Sve vrste cipala podrazumijevaju jednu vrstu. 
Prilikom vaganja važeći je ulov ukoliko primjerak ribe zadovoljava težinu navedenu u ovim 
propozicijama, veličinu predviđenu Uredbom vijeća EZ broj 1967/2006, tzv. «Mediteranska 

uredba» te veličinu propisnu Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (NN 
122/2017): 

 Ukoliko natjecatelj preda na vaganje primjerak ribe koja je kraća od  
duljine predviđene „Mediteranskom uredbom“ i Pravilnikom o športskom i 

rekreacijskom ribolovu na moru, isključuje se s natjecanja se za taj dan   
 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), 

predana riba koja nije provučena kroz prsten (žicu), neće se uzimati u 
obzir za vaganje  

Važeći primjerak Zubaca (Dentex dentex) je iznad veličine 35 cm, a Škarpine 
(Scorpaena scrofa) iznad veličine 32 cm. Primjerak škarpine predan na vaganje dužine 
od 30 do 32 cm neće se uzimati u obzir za vaganje, dok primjerak škrpine predan na 

vaganje dužine do 30 cm podrazumijeva diskvalifikaciju natjecatelja za taj dan 
natjecanja. 
Sve vrste cipala i kirnji podrazumijevaju jednu vrstu.  

 
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 za taj dan. 

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 prije početka ribolova, za vrijeme 

trajanja ribolova i nakon završetka ribolova. 
 Natjecatelju je zabranjeno posjedovati špricu (štrcaljku). Posjedovanje 

šprice (štrcaljke) povlači isključenje natjecatelja za taj dan 
 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 isključuje natjecatelja s natjecanja za taj dan.   

 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. 

Ukupan broj bodova natjecatelja za 2 (dva) dana ribolova dobije se zbrojem postotnih bodova 
osvojenih u 2 (dva) dana ribolova. 
 

17. PRIZNANJA: dodjeljuju se prvo, drugo i treće plasiranom pojedincu. Priznanja će se dodijeliti 
za najtežu i za bodovno najvrjedniju ribu.  15 (PETNAEST) PRVOPLASIRANIH s ovog 
natjecanja zadržava status prvokategornika za 2019. godinu. 

 
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:   
Podaci za smještaju nalaze se prilogu ovih propozicija. Svi sudionici natjecanja (natjecatelji ili 
pratnja) sami rezerviraju i plaćaju smještaj. 

 
20. 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 
 Natjecatelji mogu spustiti u more svoje brodice besplatno na lokaciji Viganj i Orebić (lučica) 
 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 vodstvu natjecanja za obilazak zona lova 
 Domaćin je obvezan osigurati brzu brodicu kao mjeru sigurnosti za hitne intervencije 

 Domaćin je obvezan osigurati autonomnog ronioca 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 čuvanje ulova, 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 rukovodstvu 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 će nastojati da u ribolovnoj zoni ne bude drugih podvodnih 

ribolovaca, ronilaca ili brodica koje nisu uključene u natjecanje; 

 Možebitne dodatne informacije biti 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;  
 Svi sudionici natjecanja dužni su se pridržavati Protokola o državnom natjecanju što 

uključuje i prisustvovanje svečanom otvaranju i zatvaranju natjecanja; 

 
 
 

 



PROGRAM NATJECANJA 
(Domaćin i organizator zadržavaju pravo izmjene satnice) 

ČETVRTAK, 3. listopada 2019. godine  
18.00 – 19.00- Restaurant „Posejdon“ Orebić verifikacija natjecatelja i barkarjola, podjela prstena i 
brojeva plovila, sastanak vodstva natjecanja sa sudionicima natjecanja  

19.00 – Restaurant „Posejdon“ Orebić svečanost otvaranja XXVIII Državnog natjecanja u 
podvodnom ribolovu  
 

PETAK, 4. listopada 2019. godine  
07.00 – Luka, Orebić okupljanje natjecatelja i podjela marendi i leda  

07.30 – Isplovljavanje prema ribolovnoj zoni  
08.30 – I Zona ribolova, okupljanje natjecatelja oko matičnog broja i podjela marendi i leda  
09.00 – I Zona ribolova, početak natjecanja 1. dana  

14.00 – I Zona ribolova, završetak natjecanja 1.dana  
14.00 do 14.20 – predaja ulova na matični brod, provjera ribe i povratak u luku 

16.00 – Restaurant „Posejdon“ Orebić zajednički ručak za natjecatelje 
17.00 – vaganje ulova i proglašenje rezultata 1. dana natjecanja 
 

SUBOTA, 5. listopada 2019. godine  
07.00 – Luka Orebić, okupljanje natjecatelja i podjela marendi i leda  
07.30 – Isplovljavanje prema ribolovnoj zoni  

08.30 – II Zona, okupljanje oko matičnog broja i podjela marendi i leda  
09.00 – II Zona, početak natjecanja 2. dana  

14.00 – II Zona, završetak natjecanja 2. dana  
14.00 – 14.20 – predaja ulova na matični brod, provjera ribe i povratak u luku  
16.00 – vaganje ulova, objava rezultata natjecanja i podjela lista s rezultatima 

18.00 – 19.45 – Restaurant „Posejdon“ Orebić, svečana večera sudionika natjecanja  
20.00 – Restaurant „Posejdon“ Orebić proglašenje pobjednika XXVIII pojedinačnog natjecanja  

Republike Hrvatske u PR  
        
        Predsjednik HSSRM: 

 
              Đuro Marinović dr. med. 

 
 
Prilog:   

Podaci o smještaju 
Karte ribolovnih zona 
Koordinate ribolovnih zona 

Karta rezervne zone 
Koordinate rezervne zone   

 
KONTAKTI ZA SMJEŠTAJ 
http://www.tz-orebic.hr/hr/Smjestaj  

Darijo Roso  0958208905 (Viganj) 

Ili kontaktirati domaćina ako je popunjeno Petar 098427922 
 

KONTAKTI ZA PLOVILA:  
Joško Grljušić  0955204536 
Denis Tolj       098293657 

Hama Lulak    0995051650 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.tz-orebic.hr/hr/Smjestaj


ZONE RIBOLOVA 
 

 
 
 

Zona 1. dan: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Zona 2. dan 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Rezervna zona 

 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
ZABRANJENA PODRUČJA ZA RIBOLOV TIJEKOM NATJECANJA 

 
Zona I „Lovište“ 



 
 

Zona II „Trstenik“ 

 
 

Zona II „Žuljana“ 



 
 

 
 

Rezervna zona „Lumbarda“ 
 

 


