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      XXVII. EKIPNO PRVENSTVO RH 
      U PODVODNOM RIBOLOVU 
      Volosko, 02. listopada -03. listopada 2020. godine 
 
Temeljem Pravilnika o natjecanju u podvodnom ribolovu, Hrvatski savez za sportski ribolov na moru (u 
daljnjem tekstu HSSRM) donosi: 
 

P R O P O Z I C I J E 
 
1. HSSRM organizira XXVII ekipno natjecanje Republike Hrvatske u podvodnom ribolovu  za 2020. godinu. 
 
2. DOMAĆIN NATJECANJA: DSMM „VOLOSKO“ Volosko 
 
3. RUKOVODSTVO NATJECANJA: 
    Opunomoćenik HSSRM:    (objaviti ćemo naknadno)    
    Glavni sudac:                   MARKO KLEONČIĆ                
    Voditelj natjecanja:           MARIJAN VERŠIĆ (098-431135) 
    Službeni liječnik:               ANA BOSAK VERŠIĆ (098-536246) 
     
Ostalo osoblje: autonomne ronioce, mjerače i drugo osoblje osigurava domaćin  
 
Predstavnik domaćina i osoba za kontakt:  

Marjan Veršić 098-431-135 

Dražen Rubeša 098-983-0802 

Damir Dujmić 091-130-6969 
 
4. DATUM NATJECANJA: subota 03. listopada 2020. godine; u slučaju nevremena, natjecanje se odgađa za 
nedjelju 04. listopada  2020. godine 
 
5. TRAJANJE NATJECANJA: lovi se 5 (pet) uzastopnih sati 
 
6. PODRUČJE NATJECANJA :  
Glavna zona: rt Tenka Punta –rt Glavotok 
Rezervna zona: rt Cesara-rt Šip 
 
7. PRAVO NASTUPA na natjecanju ima svaka udruga učlanjena u HSSRM koja je održala klupsko natjecanje 
u podvodnom ribolovu za 2020. godinu. Ekipu čine 3 (tri) natjecatelja iz jedne udruge koji su nastupili na 
klupskom natjecanju i koji su registrirani natjecatelji. Ekipa može imati najmanje 2 (dva) natjecatelja. 
 
8. PRIJAVE za natjecanje upućuju se tajništvu HSSRM na e-mail: cfosa@ri.htnet.hr ili hssrm@inet.hr  
Udruge mogu izvršiti prijave najkasnije do 30. rujna 2020. godine 
Zakašnjele i usmene prijave neće se uzimati u obzir. 
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U prijavi je potrebno navesti:  
-  IMENA I KONTAKT NATJECATELJA  TE KLUB 
-  IME  I KONSTAKT BARKARIJOLA 
-  DOLAZI LI EKIPA S VLASTITIM PLOVILOM 
 
9. PREGLED TERENA: Prijavljenim natjecateljima dopušten je službeni pregled terena (roneći ili plivajući) od 
šestog dana do dana početka natjecanja, odnosno od nedjelje 26.rujna do petka  02. listopada 2020. 
godine, uključujući i petak. 
Za vrijeme pregleda terena natjecatelji ne smiju koristiti podvodnu pušku niti je držati u brodici. 
Prijavljenim natjecateljima i barkarijolima zabranjen je podvodni ribolov na području natjecanja šest (6) 
dana prije početka natjecanja. 
 
10. ALAT I OPREMA: Prema „Pravilniku o natjecanjima 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 lova dopuštena je upotreba drugog plovka. Na natjecanju je 
zabranjeno korištenje i držanje u plovilu puške s dvije strijele. 
 
11. BRODICE: Svaka ekipa trebala bi osigurati vlastito plovilo, poglavito ekipe koje dolaze s bližih 
odredišta. Ekipe koje ni na koji način ne mogu osigurati vlastito plovilo, koristit će plovilo koje pomaže 
osigurati domaćin natjecanja. Domaćin ne jamči „kvalitetu“ i brzinu plovila. O svemu navedenom ekipa se 
neposredno telefonski dogovora s domaćinom i iznajmljivačem plovila. Barkarijol mora biti punoljetna 
osoba, a poželjno je da je vješt ronilac. 
 
12.MATIČNI BROD, brzu brodicu za osiguranje i brzu brodicu za obilazak terena osigurava domaćin. 
 
13.VERIFIKACIJA natjecatelja i pratioca/barkarijola obaviti će se dana 02. listopada 2020. godinu u 
prostorijama DSNM „VOLOSKO“, od 18.00-20.00 sati. U vremenu od 19.45 do 20.00 sati održati će se 
sastanak rukovodstva natjecanja s natjecateljima radi davanja dodatnih uputa u svezi s natjecanjem. 
Natjecatelji su dužni prisustvovati sastanku. 
Na verifikaciji natjecatelji su obvezni predočiti sucu:  

 osobnu iskaznicu  

 pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika za nastup natjecatelju starosti od 16. do 18. godina 
ovjerenu od Javnog bilježnika (suglasnost se vraća natjecatelju nakon završetka natjecanja)  

 liječniku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za nastup, ne stariju od 6 (šest) mjeseci, ovjerenu 
isključivo od liječnika specijaliste sportske medicine ili liječnika specijaliste medicine rada i športa 
(čl. 71 Zakona o sportu),  

Fotokopirane i skenirane potvrde neće se uzimati u obzir  

 broj mobitela  
Bez gore 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 mobitela.        
Rukovodstvo natjecanja ne može mijenjati propozicije. 
 
14. KOTIZACIJA:  
Natjecatelji ne plaćaju kotizaciju, ali plaćaju 100,00 kn ukoliko imaju barkarijola. Svaka ekipa koja ne 
posjeduje plovilo posebno plaća najam plovila i gorivo, u dogovoru s iznajmljivačem. 
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15. BODOVANJE se izračunava prema „Pravilniku o natjecanjima u podvodnom ribolovu“ HSSRM.  
Minimalna težina za obračun I grupe riba je 400 grama, a maksimalna težina za obračun je 12.500 grama. 
Premija za I grupu riba je 400 bodova. Dopušteno je uloviti najviše 10 komada svake vrste riba iz I grupe 
po ekipi. Izuzetak je kirnja. Minimalna težina za kirnju je 3000 grama. Dopušteno je uloviti najviše 2 kirnje 
po svakoj ekipi. 

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

 Dopušteno je uloviti ukupno najviše 5 komada ribe II grupe po ekipi 
Ne boduju se morski psi, morske mačke, golubi, žutuge, raže, drhtulje i bucanj. Drozd je trajno zaštićena 
vrsta i ne smije se loviti.  

 Osim navedenog bodovati će se i svaka riblja vrsta I grupe riba s 800  
   bodova 

 Ukoliko ekipa ulovi 10 (deset) primjeraka ribe I grupe riba bodovati će se dodatnim bonusom 

od 1000 bodova 

Važeći primjerak Zubaca (Dentex dentex) je iznad veličine 35 cm, a 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, 
veličinu predviđenu Uredbom vijeća EZ broj 1967/2006, tzv. «Mediteranska uredba» te veličinu propisanu 
Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (NN 122/2017) 

 Ukoliko ekipa 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 

 Ukoliko ekipa 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. Sve ekipe 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, ekipe dolaze do matičnog broda i prijavljuju 
se glavnom sucu ili opunomoćeniku kojima moraju predati prsten s ulovom, ili prazan prsten 

• ukoliko se ekipa ne prijavi u roku od 20 (dvadeset) minuta od završetka natjecanja, isključuje se s 
natjecanja. 

Izuzetno, ukoliko ekipa 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. 

 Natjecateljima je zabranjeno posjedovati špricu (štrcaljku). Posjedovanje šprice (štrcaljke) 
povlači isključenje ekipe s natjecanja 

Za vrijeme natjecanja natjecatelji moraju čuvati ribu u priručnom hladnjaku s ledom. 
Ukupni težinski ulov ekipe određuje plasmane ekipa.  
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17. PRIZNANJA se dodjeljuju prvo, drugo i treće plasiranoj ekipi. 
 
18. ODGOVORNOST: Domaćin i organizator te svi pojedinci uključeni u organizaciju natjecanja unaprijed 
otklanjaju svaku odgovornost za naknadu šteta koje mogu 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:   
Kontakt za smještaj: Kristijan Komel 091-523 6550 
 
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 i autonomnog ronioca tijekom trajanja 
natjecanja 

 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 
 Domaćin je obvezan osigurati brzu brodicu kao mjeru sigurnosti za hitne intervencije 
 Obveza je domaćina osigurati autonomnog ronioca sa 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 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; 

 Svaka ekipa ima pravo podnijeti pismenu žalbu vodstvu natjecanja odnosno glavnom sucu prilikom 
predaje ulova (u vezi natjecanja), ili za vrijeme vaganja (u vezi s vaganjem); 

 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 biti će prezentirane na verifikaciji; 
 Za vrijeme službenog vaganja domaćin, sudac i opunomoćenik obvezni su ispunjavati liste 

«Statistike ulova» i to isključivo na način koji propisuje službeni obrazac HSSRM;  
 Svi sudionici natjecanja dužni su se pridržavati Protokola o državnom natjecanju što uključuje i 

prisustvovanje svečanom otvaranju i zatvaranju natjecanja; 
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PROGRAM NATJECANJA 

PETAK, 02. listopada 2020. godine 
18.00-20.00 sati-verifikacija natjecatelja i barkarijola u prostorijama kluba DSNM „VOLOSKO“ 
-podjela žica 
-izvlačenje brojeva brodica 
-sastanak rukovodstva natjecanja sa svim natjecateljima 
20.00 sati- otvaranje natjecanja 
 
SUBOTA, 03. listopada 2020. godine 
7.30 sati- okupljanje natjecatelja i barkarijola, podjela marendi i leda 
8.00 sati-polazak u zonu natjecanja 
8.30 sati-početak natjecanja 
13.30 sati-završetak natjecanja 
13.30 do 13.50 sati-predaja ulova na matični brod 
16.00 sati-vaganje ulova, u prostorijama kluba DSNM „VOLOSKO“ 
17.00-proglašenje pobjednika natjecanja, dodjela priznanja, zajednički ručak svih sudionika natjecanja 
 
 

Predsjednik HSSRM: 
  Đuro Marinović, dr. med. 

        
 

 
Prilog: 
Karta ribolovne zona 
Koordinate ribolovne zone 
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1.N 45°13.763’ 
    E 014°31.817’ 

2. N 45°14.433’ 
    E 014°30.522’ 

3. N 45°08.163’ 
    E 014°24.863’ 

4. N 45°05.425’ 
    E 014°26.056’ 
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1.N 45°16.024’ 
    E 014°16.270’ 

2. N 45°15.967’ 
    E 014°17.258’ 

3. N 45°11.036’ 
    E 014°15.441’ 

4. N 45°11.052’ 
    E 014°14.693’ 

 


