HRVATSKI SAVEZ ZA SPORTSKI
RIBOLOV NA MORU

KOMISIJA ZA PODVODNI RIBOLOV

31. POJEDINAČNO PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
U PODVODNOM RIBOLOVU
Novalja, 23. lipnja do 25. lipnja 2022.godine
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:

PROPOZICIJE
1. HSSRM organizira 31. Pojedinačno natjecanje Republike Hrvatske u podvodnom ribolovu za 2022. godinu.
2. DOMAĆIN NATJECANJA: ŠRD „Luc“, Novalja, SAVEZ ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
3. RUKOVODSTVO NATJECANJA:
Opunomoćenik:
Glavni sudac:
Tajnik natjecanja:
Voditelj natjecanja:
Službeni liječnik:

Eros SORIĆ
Robert FLEGAR
Klaudio Dabo Peranić (0914885866)
Nino Čemeljić (0915439348)
Dr. Deni Glavina

Ostalo osoblje: Autonomni ronioci, mjerači i dr. osigurava domaćin
Osoba za kontakt: Nino Čemeljić (091/5439348)
4. DATUM NATJECANJA: 24. lipnja i 25.lipnja 2022. godine. Ukoliko se zbog vremenskih uvjeta natjecanje ne održi
u petak ili subotu tada se natjecanje prebacuje na nedjelju 26. lipnja 2022. godine.
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: Skrda – Maun (karta u prilogu)
II zona lova: Novalja – Tovarnele (karta u prilogu)
Rezervna zona: Mandre – Šimuni (karta u prilogu)
7. PRAVO NASTUPA na ovom natjecanju imaju:
a) 15 (petnaest) prvoplasiranih natjecatelja s Pojedinačnog državnog natjecanja za 2021. godinu, održanog u Pirovcu
(prvokategornici),
b) 9 (devet) prvoplasiranih natjecatelja s Međužupanijskog natjecanja sjevernog Jadrana za 2022. godinu
c) 9 (devet) prvoplasiranih natjecatelja s Međužupanijskog natjecanja južnog Jadrana za 2022. godinu
Ovisno o prijavama ili otkazima, broj natjecatelja pod stavkom b i c može biti i drugačiji.
Pravo nastupa imaju sljedeći natjecatelji:
a) Državno natjecanje 2021. godine-Pirovac, prvokategornici
1. Stjepko KESIĆ, STROŽANAC Podstrana
2. Sandi IMBRIŠIĆ, MARLERA Ližnjan

3. Bruno ŽIC, VOLOSKO Volosko
4. Vice BELAMARIĆ, PIRKA Tribunj
5. Sandi PERUŠKO, MARLERA Ližnjan
6. Slaven ČUBRIĆ, DPS Zagreb
7. Petar PRKIĆ, SPLIT Split
8. Antonio BURATOVIĆ, PERISKA Ploče
9. Dejan MICKOVIĆ, PJEŠČANA UVALA Pula
10. Tibor JANČI, DPS Zagreb
11. Luka ĆOZA, HARPUN Zadar
12. Josip MUSTAČ, PELIŠKA JEDRA Orebić
13. Teo GRKINIĆ, ŠKARPINA Nerezine
14. Dario BABIĆ, LUBEN Rijeka
15. Martino ČULINA, ZUBATAC Zadar
b) Međužupanijsko natjecanje sjevernog Jadrana 2022. godine. 9 (devet) prvoplasiranih natjecatelja s
pravom nastupa:
1. Marko VUJIČIĆ, DELFIN Pula
2. Saša TOMIĆ, VOLOSKO Volosko
3. Roberto CAFOLLA, CROATIA APNEA Rovinj
4. Marcel ŠKUNCA, LUC Novalja
5. Gregor STERMEČKI, JADRAN Opatija
6. Matko HERCEG, JADRAN Opatija
7. Stjepan ŽUPANČIĆ, DPS Zagreb
8. Marko RICHARDSON, ZUBATAC Lovran
9. Josip ŠTOKOV, VOLOSKO Volosko
1. zamjena Marsej Markovski CROATIA APNEA Rovinj
2. zamjena Filip Bašlin DELFIN Pula
3. zamjena Dino Fučić PARANGAL Cres
(dalje zamjene u slučaju potrebe)
Natjecateljica: Kristina Šiprak, UDICA Mali Lošinj
c) Međužupanijsko natjecanje južnog Jadrana 2022. godine. 9 (devet) prvoplasiranih natjecatelja s pravom
nastupa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ivor IVELIĆ, ARBUN Supetar
Marko MUSULIN, PERISKA Ploče
Davor ALUJEVIĆ, SPLIT Split
Marko MILAS, PERISKA Ploče
Ante GAŠPAR, SIPA Benkovac
Ante OSTOJIĆ, PERISKA Ploče
David ANTONIJEVIĆ, ARBUN Supetar
Branko LUČIĆ LAVČEVIĆ, ŠARAG Stari Grad
Mario BULETA, SIPA Benkovac

zamjena: Kleme URLIĆ, PERISKA Ploče

8. PRIJAVE za natjecanje upućuju se HRVATSKOM SAVEZU ZA SPORTSKI RIBOLOV NA MORU, e-mail:
cfosa@ri.htnet.hr
U prijavi obvezno navesti ime natjecatelja, udrugu, te ime barkariola. Prijavu treba dostaviti što žurnije, a najkasnije
do 18. lipnja 2022. godine.
Zakašnjele i usmene prijave neće se uzimati u obzir.

Plasirani natjecatelji koji ne mogu nastupiti na Pojedinačnom državnom natjecanju obvezni su o tome pismeno
obavijestiti HSSRM najkasnije do 12. lipnja 2022. 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 16. lipnja do 22. lipnja, uključujući i 22. lipnja 2022. 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 23. lipnja 2022. 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.
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 23. lipnja 2022. godine, od 19.00 do 20.00 satina
terasi Hotela „Loža“. U vremenu od 20.00 do 20.15 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)
• 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 iznosi 120,00 kn i uplaćuje se
domaćinu na račun IBAN HR 6023400091110502970.
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
• Bodovat 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 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 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.
Minimalna dužina za kirnju je 48 cm a težina najmanje 3 kg.
U lovostaju su drozd (trajno) i kavala (do 15.7.)
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.
Natjecatelj ne smije imati špricu (štrcaljku) u brodu. Posjedovanje šprice (štrcaljke) povlači isključenje natjecatelja
za taj dan.
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
2023. 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, NAJAM BRODICA I VEZOVA:
Podaci o smještaju :
Turistička agencija „Sunturist“
Mail: info@sunturist.com
Web: www.sunturist.com
Tel: 053/661 – 211
Najam brodice:

Marin Dabo: 0915166194
Najam veza:
Lučka uprava Novalja
www.lucka-uprava-novalja.com
Tel: 099/314-6251

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
▪ 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, 23. lipnja 2022. godine
19.00 – 20.00- Hotel „Loža“ u Novalji/Ruža vjetrova- verifikacija natjecatelja i barkarjola, podjela prstena i brojeva
plovila, sastanak vodstva natjecanja sa sudionicima natjecanja
20.00 – Otvaranje natjecanja
PETAK, 24. lipnja 2022. godine
07.00 –okupljanje natjecatelja i podjela marendi i leda
07.30 – Isplovljavanje prema ribolovnoj zoni
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 – vaganje ulova i proglašenje rezultata 1. dana natjecanja (Hotel „Loža“ u Novalji/Ruža vjetrova).
SUBOTA, 25. lipnja 2022. godine
07.00 –okupljanje natjecatelja i podjela marendi i leda
07.30 – Isplovljavanje prema ribolovnoj zoni
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 (Hotel „Loža“ u Novalji//Ruža
vjetrova).
18.00 – proglašenje pobjednika,završna večera i zatvaranje natjecanja
20:00 – koncert grupe Infinity (Riva,Ruža vjetrova)

Predsjednik HSSRM:
Đuro Marinović dr. med.

Prilog:
Karte ribolovnih zona
Koordinate ribolovnih zona
Karta rezervne zone
Koordinate rezervne zone

