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HRVATSKI SAVEZ ZA ŠPORTSKI
RIBOLOV NA MORU
Temeljem Statuta Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru, Međunarodnog pravilnika
CMAS-a o natjecanjima u podvodnom ribolovu, Zakona o športu i Zakona o morskom
ribarstvu; Izvršni odbor Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru, donosi:

PRAVILNIK
O NATJECANJIMA U PODVODNOM RIBOLOVU
1. ŠPORTSKA ODREĐENJA
Članak 1.
Hrvatski savez za športski ribolov na moru (HSŠRM) ovim Pravilnikom propisuje
odnose, obveze i prava sudionika, te način natjecanja, temeljen na jedinsvenome sustavu od
klupskih do državnih i međunarodnih natjecanja u podvodnom ribolovu.
Članak 2.
Podvodni ribolov, kao dio športskog ribolova na moru, je jedna od grana sveukupnog
hrvatskog športa kojega promiče Hrvatski olimpijski odbor.
Hrvatski savez za športski ribolov na moru, a preko njega i sve institucije koje
udružuje (savezi, udruge, klubovi, natjecatelji i športski djelatnici) imaju obvezu razvijati i
unapređivati, te dostojno predstavljati hrvatski šport u zemlji i svijetu.
Članak 3.
Natjecanja u podvodnom ribolovu provode savezi, udruge i klubovi za športski ribolov
na moru obvezni da utvrđeni i prihvaćeni godišnji program ostvare i u to uključe udruženo
članstvo.

2. DEFINICIJA PODVODNOG RIBOLOVA
Članak 4.
Pod pojmom natjecateljski podvodni ribolov podrazumjeva se pretraga, pronalaženje i
ulov ribe pod morem izvedeno iskljućivo plivajući i roneći «na dah» (u apnei).
Sredstva, koja se pri tome koriste u potpunosti ovise o fizičkoj snazi i sposobnosti
natjecatelja.
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3. OPĆE ODREDBE
Članak 5.
Pravilnik o natjecanjima u podvodnom ribolovu (u daljnjem tekstu Pravilnik) regulira
sva natjecanja u podvodnom ribolovu u nadležnosti Hrvatskog saveza za športski ribolov na
moru (HSŠRM) ili pridruženih članica Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru.
Za svako službeno natjecanje HSŠRM propisuje «Posebna pravila za natjecanja u
podvodnom ribolovu» odnosno «Propozicije natjecanja» koje moraju biti u skladu s
Pravilnikom i Međunarodnim pravilnikom o natjecanjima u podvodnom ribolovu.

4. SUSTAV NATJECANJA
4.1. ZAJEDNIČKE ODREDBE .
Članak 6.
Natjecanja o podvodnom ribolovu razlikujemo prema:
- sistemu natjecanja - službena ili prigodna (neslužbena)
- vrste natjecanja - prvenstva ili kupovi
- načinu natjecanja - pojedinačna ili ekipna
4.2. PROGRAM NATJECANJA
Članak 7.
Sustav natjecanja u podvodnom ribolovu temelji se na:
- službenom državnom i međunarodnom prvenstvenom i kup športskom programu
- prigodnom neslužbenom športskom programu
4.2.1. Službeni program natjecanja
Članak 8.
Službeni program ukljućuje:
- međunarodna europska i svjetska prvenstva
- prvenstva od klupske do državne razine
- kup natjecanja od općinske do državne razine
- međunarodna kup natjecanja
Nacionalna prvenstva su utemeljena na teritorijalnom sustavu.
Prvenstva su selektivna ili neselektivna što posebno propisuje HSŠRM a na prijedlog
Komisije za podvodni ribolov.
4.2.2. Prigodni neslužbeni program natjecanja
Članak 9.
Prigodni neslužbeni program natjecanja uključuje prigodna natjecanja i kupove.
Održavaju se izvan termina za natjecanja iz službenog programa i ne smiju biti
smetnja provođenju službenog programa.
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5. SLUŽBENI PROGRAM NATJECANJA ZA PRVENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 10.
Službeni program natjecanja za Prvenstvo Republike Hrvatske u podvodnom ribolovu
utvrđuje Izvršni odbor HSŠRM, s obvezom poštivanja općeg sustava športskih natjecanja u
Republici Hrvatskoj.
Službeni program natjecanja moguće je mijenjati i dopunjavati odlukom Izvršnog
odbora HSŠRM.
Službeni program natjecanja utvrđuje se za svaku godinu.
Članak 11.
Programom službenih natjecanja obuhvaćena su moguća natjecanja:
- Klupska prvenstva u podvodnom ribolovu
- Općinska prvenstva u podvodnom ribolovu
- Međuopćinska prvenstva u podvodnom ribolovu
- Županijska prvenstva u podvodnom ribolovu
- Međužupanijska prvenstva u podvodnom ribolovu
- Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu
- Ekipno prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu
- Kup Hrvatske u športskom ribolovu (u dijelu podvodnog ribolova)
- Ostala natjecanja prema odluci IO HSŠRM. To podrazumijeva mogućnost
uvođenja novih rangova natjecanja, te izmjenu i dopuno postojećih.
Članak 12.
Na službenim natjecanjima za prvenstvo Republike Hrvatske imaju pravo sudjelovati
svi klubovi odnosno pojedinci koji ispunjavaju uvjete iz sustava natjecanja, Propozicija
natjecanja i ovog Pravilnika.
Selektivnost prijelaza natjecatelja iz nižeg u viši rang natjecanja propisuje IO HSŠRM,
a temeljem izborenog plasmana natjecatelja na natjecanju.
U Posebnom pravilniku o natjecanjima u podvodnom ribolovu (Propozicijama
natjecanja) mora biti precizno navedena ova mogućnost.
Članak 13.
Cjelokupni prvenstveni ciklus službenog programa natjecanja, od klupske do državne
razine, odvija se tijekom jedne kalendarske godine. To osigurava jedinstveni godišnji
kalendar natjecanja HSŠRM-a.
5.1. POJEDINAČNA I EKIPNA PRVENSTVA
Članak 14.
Prvenstvena natjecanja na svim razinama mogu biti:
- pojedinačna i ekipna
- ili pojedinačna
- ili ekipna.
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Najuspješniji plasirani natjecatelj je pojedinačni prvak, a najuspješnije plasirana ekipa
je ekipni prvak.
Klupsko prvenstvo isključivo je pojedinačno.
Pojedinačno i ekipno prvenstvo mogu se održavati zajedno, s tim da se donosi posebna
lista za pojedinačni plasman i posebna lista za ekipni plasman.

5.2. KLUPSKO PRVENSTVO
Članak 15.
Klupsko prvenstvo u podvodnom ribolovu, kao temeljni stupanj natjecanja obvezno je
za sve udruge–klubove, članice Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru.
Udruga–klub koja ne održi godišnje klupsko prvenstvo nema pravo uputiti svoje
natjecatelje pojedince i ekipe u bilo koji viši stupanj službenog natjecanja u zemlji i svijetu.
Udruga-klub (vodstvo natjecanja) je obvezna da poslije održanog klupskog prvenstva,
u roku od 10 dana izradi izvješće na propisanom obrascu i dostavi ga HSŠRM-u.
Članak 16.
Natjecatelj koji nije sudjelovao u godišnjem klupskom prvenstvu nema pravo nastupa
u dotičnoj kalendarskoj godini na bilo koje prvenstvo ili kup iz službenog programa.
Izuzetno, to se ne odnosi na natjecatelje spriječene osobnom bolešću, a što se mora
dokazati liječničkom potvrdom i potvrdom Kluba..
Pripadnost natjecatelja nekom klubu, i prelazak natjecatelja iz jednog kluba u drugi
klub definirati će se posebnom odredbom IO HSŠRM-a
5.3. OPĆINSKO I MEĐUOPĆINSKO PRVENSTVA
Članak 17.
Općinsko i međuopćinsko prvenstvo je valjano kad nastupi najmanje osam
natjecatelja iz dvije i više udruga-klubova s općinskog i međuopćinskog područja.
Kad nema uvjeta za održavanje općinskog i međuopćinskog prvenstva (nedovoljan
broj klubova) Komisija za podvodni ribolov može odrediti:
- pojedinim udrugama-klubovima da se prikljuće prvenstvu susjedne ili neke druge
općine ili međuopćine,
- da se općinsko i međuopćinsko prvenstva ne održe, te da se udruge-klubovi
neposredno ukljuće u županijsko prvenstvo.
5.4. ŽUPANIJSKO PRVENSTVO
Članak 18.
Županijsko prvenstvo je valjano kad nastupe natjecatelji iz udruga-klubova sa dva i
više općinskih ili međuopćinskih područja.
Minimalni i maksimalni broj natjecatelja po potrebi određuje Komisija za podvodni
ribolov u dogovoru sa organizatorom natjecanja, u ovisnosti da li je prvenstvo selektivno ili
nije, te u svezi sustava natjecanja.
Broj natjecatelja može se navesti u propozicijama natjecanja.
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Kad nema uvjeta za održavanje županijskog prvenstva(nedovoljan broj klubova)
Komisija za podvodni ribolov može odrediti:
- pojedinim udrugama-klubovima da se prikljuće prvenstvu susjedne ili neke druge
županije,
- da se županijsko prvenstvo ne održi, te da se udruge-klubovi neposredno ukljuće u
međužupanijsko prvenstvo.
5.5. MEĐUŽUPANIJSKO PRVENSTVO
Članak 19.
Međužupanijsko prvenstvo je valjano kad nastupe natjecatelji iz dva i više županijskih
područja.
Minimalni i maksimalni broj natjecatelja po potrebi određuje Komisija za podvodni
ribolov u dogovoru sa organizatorom natjecanja, te u svezi sustava natjecanja.
Broj natjecatelja može se navesti u propozicijama natjecanja.
5.6. DRŽAVNO PRVENSTVO
Članak 20.
Samo jedan pojedinac može tijekom kalendarske godine osvojiti naslov pojedinačnog
prvaka u podvodnom ribolovu Republike Hrvatske.
Samo jedna ekipa može tijekom kalendarske godine osvojiti naslov ekipnog prvaka u
podvodnom ribolovu Republike Hrvatske.
Isto tako, samo jedan pojedinac i samo jedna ekipa može osvojiti naslov prvaka u
podvodnom ribolovu na svakom od službenih natjecanja nižeg ranga.
Članak 21.
Državno prvenstvo za ekipnog prvaka i pojedinačnog prvaka Republike Hrvatske u
podvodnom ribolovu u pravilu se održavaju odvojeno.
5.6.1. Pojedinačno državno prvenstvo
Članak 22.
Pojedinačno državno prvenstvo je valjano kad nastupe natjecatelji s najmanje dva
međužupanijska područja i na natjecanju nastupi najmanje polovina broja natjecatelja, koji
imaju pravo učestvovanja na Pojedinačnom državnom prvenstvu.
Članak 23.
Pravo nastupa na Pojedinačnom državnom prvenstvu imaju 33 natjecatelja i to:
- osam prvoplasiranih natjecatelja sa svakog primorskog međužupanijskog
prvenstva održanog u tekućoj kalendarskoj godini (osam natjecatelja sjeverni
Jadran i 8 natjecatelja južni Jadran)
- dva prvoplasirana natjecatelja iz kontinentalnog međužupanijskog područja
- petnaest prvoplasiranih natjecatelja s prošlogodišnjeg pojedinačnog državnog
prvenstva. odnosno prvokategornika
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IO HSŠRM na prijedlog Komisije za podvodni ribolov može odrediti i drugačiji način
stjecanja prava nastupa, te minimalni i maksimalni broj učesnika za pojedinačno državno
prvenstvo, pod uvjetom da se to odredi i razradi u prethodnoj godini.
5.6.2. Ekipno državno prvenstvo
Članak 24.
Ekipno državno prvenstvo je valjano kad nastupe natjecatelji s najmanje dva
međužupanijska područja i ukoliko na natjecanju nastupi šest ili više ekipa-klubova, udruga.
Svaki klub-udruga, članica HSŠRM-a, može uputiti na prvenstvo po jednu ekipu sa tri
natjecatelja.
IO HSŠRM na prijedlog Komisije za podvodni ribolov može odrediti drugačiji
minimalni broj ekipa potrebnih za valjano održavanje ekipnog državnog prvenstva, te broj
natjecatelja u ekipi, pod uvjetom da se to odredi i razradi godinu dana ranije.
5.7. KUP NATJECANJA
Članak 25.
U kupu se nadmeću reprezentacije ili ekipe ili pojedinci.
Kup natjecanja iz službenog programa se održavaju kao stalne ili povremene športske
priredbe.
5.7.1. Sastav reprezentacije za kup natjecanja
Članak 26.
Brojni sastav reprezentacije za kup natjecanja iz službenog programa određuje
IO HSŠRM. To se navodi u Propozicijama natjecanja imajući u vidu da ukupni broj sudionika
(natjecatelja i ekipa, rukovodstva i pomoćnog osoblja) bude primjeren mogućnostima
priređivača za prihvat, smještaj i korektno provođenje natjecanja.
Članak 27.
Izbor reprezentacija za pojedini kup nastup u nadležnosti je udruge-kluba ili saveza
koji ih na natjecanje upućuju.
Prednosti za sastav reprezentacije imaju natjecatelji:
- koji su u prethodnoj godini (jednoj ili više) ostvarili bolje rezultate u susretima
službenog programa i s boljim bodovnim vrednovanjem rezultata
- koji ispunjava uvjete koje odredi udruga-klub ili savez koji ih upućuje
Članak 28.
Kupovi iz službenog programa su:
- Kup Hrvatske u kojem se natječu reprezentacije i ekipe s županijskih i (ili)
međužupanijskih područja
- ostali kupovi iz sustava natjecanja po odluci HSŠRM-a
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5.8. ZAMJENA SPRIJEČENIH NATJECATELJA
Članak 29.
Natjecatelja, koji je izborio nastup u viši stupanj prvenstva iz službenog programa,
mogu zamijeniti drugi natjecatelji i to isključivo na način koji odredi Komisija za podvodni
ribolov.
5.9. OBVEZNOST NASTUPA NA NATJECANJU
Članak 30.
Natjecatelj koji je pravo nastupa u određeni stupanj natjecanja osigurao plasmanom u
prethodnoj godini, to pravo gubi ako nije sudjelovao na klupskom prvenstvu u tekućoj
kalendarskoj godini.
Natjecatelj koji ne nastupi (opravdano ili neopravdano) na službenom selektivnom
natjecanju, gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u službenim natjecanjima u tekućoj kalendarskoj
godini i ne može nikakva prava prenositi na iduću natjecateljsku godinu.
Natjecatelj koji ne nastupi (opravdano ili neopravdano) na Pojedinačnom državnom
prvenstvu u podvodnom ribolovu, a ima status prvokategornika, gubi taj status.
Udruga-klub članica Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru obvezna je svoje
natjecatelje, koji su izborili pravo sudjelovanja u viši stupanj natjecanja prijaviti za nastup ili
dati nadležnom savezu obrazloženje u slučaju nemogućnosti nastupa.

6. SLUŽBENI MEĐUNARODNI PROGRAM NATJECANJA
Članak 31.
Službena međunarodna natjecanja u podvodnom ribolovu su:
- euroafrička prvenstva
- svjetska prvenstva
- kup natjecanja
Službena međunarodna natjecanja u podvodnom ribolovu mogu se održavati u zemlji
ili u inozemstvu.
Članak 32.
Međunarodna službena natjecanja u podvodnom ribolovu, koja se održavaju u
Republici Hrvatskoj pod neposrednom su nadležnosti organa HSŠRM. Organizacija takvih
natjecanja koordinira se sa Svjetskom Federacijom podvodnog ribolova CMAS-om, a moraju
se odvijati u skladu s Međunarodnim pravilnikom CMAS-a o natjecanjima u podvodnom
ribolovu i Posebnim pravilnikom CMAS-a o natjecanjima u podvodnom ribolovu.
Članak 33.
HSŠRM kao organizator međunarodnog natjecanja u podvodnom ribolovu u zemlji
obvezan je:
- pravovremeno zatražiti i dobiti odobrenje od nadležnih organa da se takvo
natjecanje održi, a u skladu s propisima
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donijeti program i protokol natjecanja
uvrstiti to natjecanje u godišnji jedinstveni kalendar i godišnji športski program
odrediti neposrednog organizatora – domaćina natjecanja

7. PRIGODNA NESLUŽBENA NATJECANJA
Članak 34.
Prigodna neslužbena natjecanja priređuju se na svim razinama, od klupske do državne
i međunarodne razine.
Članak 35.
Prigodna natjecanja provode se kao stalna ili povremena prvenstva ili kup natjecanja.
Članak 36.
Svi zainteresirani klubovi, članice HSŠRM-a, imaju pravo organizacije prigodnih
natjecanja u podvodnom ribolovu.
Za uvrštavanje prigodnih natjecanja u kalendar natjecanja HSŠRM, klubovi moraju
pismeno tražiti suglasnost IO HSŠRM.
Uz pismeni zahtjev klubovi su obvezni priložiti Propozicije natjecanja koje moraju biti
u skladu s ovim Pravilnikom.
Izričito IO HSŠRM, mora verificirati i odobriti Međunarodna prigodna natjecanja i
Propozicije tih natjecanja.
Datumi održavanja prigodnih natjecanja ne smiju remetiti raspored održavanja
službenih natjecanja.
IO HSŠRM uvrštava prigodna natjecanja u podvodnom ribolovu u godišnji kalendar
natjecanja.
Domaćini su obvezni u roku od 15 dana po završetku prigodnih natjecanja dostaviti
pismeno izvješće na adresu HSŠRM-a.

8. RASPISVANJE SLUŽBENIH NATJECANJA
8.1. JEDINSTVENI GODIŠNJI KALENDAR NATJECANJA U
PODVODNOM RIBOLOVU
Članak 37.
Temeljem programa svih službenih natjecanja od klupske do državne i međunarodne
razine, te značajnih i tradicionalnih prigodnih natjecanja IO HSŠRM donosi jedinstveni
godišnji kalendar natjecanja.
Članak 38.
Hrvatski savez za športski ribolov na moru donošenje jedinstvenog godišnjeg
kalendara pokreće u posljednjem kvartalu tekuće godine, da bi najkasnije do kraja godine, a
iznimno do kraja ožujka naredne godine bili određeni domaćini i točni datumi održavanja svih
natjecanja (ukoliko je to moguće).
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Članak 39.
Primjereno podacima u jedinstvenom godišnjem kalendaru natjecanja, niži strukovni
savezi donose vlastite godišnje kalendare.
Članak 40.
Natjecanja iz službenog programa održavaju se u rokovima kako slijedi:
Prvenstvena natjecanja:
- klupska prvenstva do 30.svibnja
- općinska-međuopćinska prvenstva tijekom svibnja i lipnja
- županijska prvenstva tijekom svibnja i lipnja
- međužupanijska prvenstva tijekom lipnja
- pojedinačno državno prvenstvo do 15.srpnja
- ekipno državno prvenstvo do 20.listopada
Kup natjecanja:
- tijekom godine
Odstupanja od navedenih rokova dopuštena su samo iz opravdanih razloga. HSŠRM
može odrediti i drugačije rokove za natjecanja iz službenog programa, a u svezi sustava
natjecanja.
Članak 41.
Natjecanja iz neslužbenog programa održavaju se u slobodnim vremenskim
terminima.

8.2. RASPIS UVJETA ZA IZBOR DOMAĆINA NATJECANJANEPOSREDNOG ORGANIZATORA
Članak 42.
Svaki organizator natjecanja (HSŠRM ili pridružena članica Saveza) krajem godine
pokreće postupak odabira neposrednog organizatora – domaćina natjecanja i to:
- raspisivanjem uvjeta za izbor domaćina
- neposrednim dogovorom s mogućim kandidatom za domaćina
Članak 43.
Raspis uvjeta za izbor domaćina sadrži slijedeće podatke:
- vrstu, stupanj i kategoriju natjecanja
- vrijeme održavanja
- mogući broj sudionika
- sredstva (novčana, materijalna) koja osigurava organizator
- eventualne uvjete koje postavlja organizator
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8.3. KANDIDATURA ZA DOMAĆINA NATJECANJA
Članak 44.
Športska udruga-klub zainteresirana za domaćinstvo tj.neposrednu organizaciju
natjecanja u podvodnom ribolovu mora poslati pismenu kandidaturu HSŠRM-u ili pridruženoj
članici saveza.
U kandidaturi za neposrednu organizaciju tj.za domaćinstvo natjecanja potrebno je
navesti slijedeće:
- ime kluba-udruge domaćina
- datum održavanja natjecanja (prijedlog)
- približni opis ribolovnih zona (prijedlog)
- mogućnosti smještaja natjecatelja
- ostale elemente važne za neposrednu organizaciju
Kandidaturu za neposrednu organizaciju odnosno domaćinstvo natjecanja može
poslati samo športska udruga, članica HSŠRM.
8.4. ODABIR DOMAĆINA NATJECANJA
Članak 45.
IO HSŠRM bira neposrednog organizatora natjecanja tj.domaćina.
IO HSŠRM po potrebi i u slučaju više kandidata može odrediti kriterije za odabir
domaćina natjecanja.
Članak 46.
Odluka o najpovoljnijem domaćinu donosi se temeljem pristiglih ponuda na raspis ili
dogovora s mogućim kandidatima. Prednost se daje domaćinu koji natjecanje vezuje uz
prihvatljive pokrovitelje i darovatelje, praznike (državne i vjerske), obljetnice, koji raspolaže
povoljnim ribolovnim područjem, pogodnijim prometnim vezama nudi povoljniji smještaj,
koji se iskazao u organizaciji natjecanja i koji ispunjava eventualne druge kriterije za odabir.
Članak 47.
Ukoliko je godišnjim financijskim planom predviđeno sufinanciranje natjecanja,
organizator je obvezan 30 dana prije održavanja natjecanja doznačiti domaćinu minimum
50%, a preostali dio nakon izvješća glavnog sudca s održanog natjecanja.
Ukoliko domaćin obvezu otkaže nakon prijema financijskih sredstava, dužan ih je u
roku od petnaest dana vratiti.
8.5. PRAVO SUDJELOVANJA NA SLUŽBENIM NATJECANJIMA
Članak 48.
Pravo sudjelovanja na službenim natjecanjima u podvodnom ribolovu imaju:
- sve udruge odnosno natjecatelji tih udruga koje su članice HSŠRM
- svi oni natjecatelji i udruge koji ispunjavaju uvjete navedene u ovom Pravilniku i
Propozicijama
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9. POSEBAN PRAVILNIK O NATJECANJIMA
(PROPOZICIJE NATJECANJA)
Članak 49.
Odabrani domaćin-neposredni organizator natjecanja obvezan je pismeno dostaviti
Komisiji za podvodni ribolov HSŠRM prijedlog svih promjenjivih elemenata natjecanja,
temeljem kojih se usaglašava i formira Posebni pravilnik o natjecanjima - Propozicije
natjecanja.
Propozicije natjecanja ne mogu ni na koji način biti u suprotnosti s Pravilnikom.
Za sve ono što nije navedeno u Propozicijama natjecanja, vrijede odredbe Pravilnika.
Za svako službeno natjecanje, Komisija za podvodni ribolov donosi Propozicije
natjecanja u pismenom obliku, najkasnije 30 dana prije održavanja natjecanja.
Propozicijama se reguliraju postupci, objašnjavaju uvjeti i druga pitanja u svezi s
natjecanjem, a koja nisu detaljno obrađena u ovome Pravilniku.
9.1. SADRŽAJ PROPOZICIJA NATJECANJA
Članak 50.
Propozicije svakog službenog natjecanja u podvodnom ribolovu moraju sadržavati
sljedeće podatke:
- ime organizatora natjecanja
- ime domaćina natjecanja (neposrednog organizatora), telefon, fax
- mjesto i datum održavanja natjecanja
- vrstu natjecanja (prvenstvo ili kup)
- način natjecanja; pojedinačno ili ekipno ili pojedinačno i ekipno
- vrijeme trajanja natjecanja
- nautičku kartu s precizno ucrtanim zonama natjecanja i koordinatama
- imena vodstva natjecanja
- pravo nastupa i eventualna ograničenja
- rok podnošenja prijave za natjecanje
- mogući iznos prijavne takse
- mjere sigurnosti na natjecanju
- tko osigurava i kakve brodice
- broj natjecatelja u brodici
- datume službene pretrage ribolovnih zona
- popis riba koje je zabranjeno loviti
- težinska i druga ograničenja ulova riba
- težine valjanog ulova
- način predaje ulova po završenom natjecanju
- način obračuna bodova
- određivanje plasmana natjecatelja i ekipa
- eventualne uvjete za plasman u viši rang natjecanja
- visina naknade za pismene žalbe
- priznanje za natjecatelje
- vrijeme i mjesto verifikacije
- dokumente koje natjecatelji trebaju predočiti na verifikaciji
- ždrijeb razmještaja natjecatelja u brodicama ( ukoliko brodice osigurava domaćin )

15

-

mogući popis dozvoljene opreme i alata za ribolov
izjava odgovornosti
dodatne informacije za sudionike natjecanja
mogućnost smještaja i cijene
mogućnosti prehrane
prometne veze za dolazak i odlazak
Članak 51.

Organizator natjecanja obvezan je dostaviti razrađene Propozicije natjecanja športskim
udrugama čije su ekipe ili pojedinci stekli pravo nastupa na određenom natjecanju, najkasnije
15 dana prije isteka roka za prijavljivanje na natjecanje.

10. OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
10.1. OBVEZE ORGANIZATORA NATJECANJA
Članak 52.
Organizator natjecanja dužan je prije natjecanja:
- odabrati domaćina natjecanja
- imenovati glavnog sudca natjecanja
- imenovati opunomoćenika natjecanja
- donijeti Propozicije natjecanja
- pribaviti dozvolu za natjecanje od nadležnih organa ministarstava (ukoliko je tako
određeno Propozicijama)
- u skladu sa zakonskim propisima obavijestiti nadležne organe o održavanju
natjecanja
- osigurati odličja za natjecatelje
10.2. OBVEZE DOMAĆINA NATJECANJA
Članak 53.
Domaćin natjecanja (neposredni organizator) obvezan je prije i za vrijeme natjecanja:
- imenovati službenog liječnika
- imenovati tajnika natjecanja
- imenovati tehničkog rukovoditelja natjecanja
- osigurati ostalo pomoćno osoblje (mjerioce, voditelje brodica...)
- osigurati matični brod
- osigurati brzu brodicu za vodstvo natjecanja pri obilasku zona
- osigurati brzu brodicu kao mjeru sigurnosti za hitne intervencije
- osigurati autonomnog ronioca za osiguranje natjecanja
- osigurati brodicu sa pratiocem (punoljetna osoba) za svakog natjecatelja ili
natjecatelje ili ekipu ukoliko je tako određeno Propozicijama
- osigurati oznake za brodice
- osigurati prostoriju za verifikaciju i sastanke
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u dogovoru s Komisijom za podvodni ribolov odrediti zonu (ili zone) u kojoj će se
odvijati natjecanje te rezervnu zonu, vodeći računa o broju natjecatelja, vrsti
morskog dna i geografskim karakteristikama zone
pribaviti i postaviti plovke volumena minimalno 20 lit.za oznaku ribolovnih zona
prije početka natjecanja. Obilježavanje zona mora biti što preciznije i to plovcima i
po potrebi geografskim oznakama koje se lako i jasno prepoznaju na terenu i na
karti
za svakog natjecatelja osigurati nautičku kartu sa 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 označeni prsten ili vreću za odlaganje ulova 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 kod
vaganja
osigurati razglas za objavu rezultata vaganja
osigurati vage i to digitalnu i decimalnu ili kantar (za veće primjerke)
osigurati računalo za ispisivanje rezultata (za veća natjecanja)
osigurati tablu za ispisivanje rezultata vaganja
ispisati i umnožiti liste plasmana i podijeliti ih natjecateljima na proglašenju
rezultata
osigurati službena priznanja (ukuliko to nije riješeno na drugačiji način)
osigurati eventualne sponzorske nagrade
pribaviti dozvole za natjecanje na određenom području od nadležnih organa
osigurati promiđbu natjecanja (tisak, TV, plakati...)
10.2.1. Mjere sigurnosti
Članak 54.

Kao mjere sigurnosti domaćin natjecanja mora osigurati:
- službenog liječnika
- autonomnog ronioca (ili ronioce)
- brzu brodicu
U slučaju velikih međunarodnih ili domaćih natjecanja, domaćin je obvezan izraditi
detaljan opis raspoložive opreme i osoba zaduženih za sigurnost natjecanja a temeljem
Međunarodnog pravilnika o natjecanju u podvodnom ribolovu.
Formu i sadržaj mjera sigurnosti moguće je odrediti i posebnim upustvom i
dogovorom.
10.3. OBVEZE NATJECATELJA
Članak 55.
Natjecatelji u podvodnom ribolovu osobno moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
- biti registrirani članovi športskih udruga članica HSŠRM
- nastupiti na klupskom prvenstvu
- znati koristiti alat i opremu za podvodni ribolov(osobna odgovornost)
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stručno i kondicijski pripremiti se za natjecanja koja mu predstoje (osobna
odgovornost
proučiti Propozicije, ovaj Pravilnik i Zakon o morskom ribarstvu s podzakonskim
aktima koji su u svezi s športskim ribolovom poglavito s podvodnim ribolovom
za vrijeme okupljanja u mjestu nastupa, ribolova, otvaranja i zatvaranja natjecanja,
podjele priznanja i drugih aktivnosti iz programa natjecanja, poštovati propisani
red i postupak, te provoditi naputke rukovodstva
ispunjavati ostale uvjete propisane Propozicijama natjecanja i ovim Pravilnikom
10.3.1. Liječničko uvjerenje
Članak 56.

Prije prijavljivanja na natjecanje, svaki natjecatelj mora pribaviti liječničko uvjerenje
kojim se potvrđuje njegova sposobnost ronjenja na dah i učešće na natjecanju u podvodnom
ribolovu za tekuću natjecateljsku godinu. Liječničko uvjerenje ne smije biti starije od 6
mjeseci.
Bez liječničkog uvjerenja nijedan natjecatelj se ne može natjecati.
Formu i sadržaj liječničkih uvjerenja moguće je odrediti posebnim upustvom od strane
IO HSŠRM.

11. VODSTVO NATJECANJA
11.1. SASTAV VODSTVA NATJECANJA
Članak 57.
Službenim natjecanjem rukovodi vodstvo natjecanja koje se sastoji od:
- glavnog sudca (imenuje organizator)
- opunomoćenika ogranizatora (imenuje organizator)
- službenog liječnika (imenuje domaćin)
- tajnika natjecanja (imenuje domaćin)
- tehničkog rukovoditelja natjecanja ( imenuje domaćin po potrebi)
Svi članovi vodstva natjecanja moraju biti nazočni u zoni ribolova tijekom čitavog
natjecanja, te na vaganju ulova (kod vaganja ulova izuzetak je liječnik).
Minimalni broj članova vodstva natjecanja mogu sačinjavati: sudac, opunomoćenik i
liječnik. Izuzetak su klupska natjecanja gdje vodstvo natjecanja mogu sačinjavati samo
liječnik i sudac.
Aktivni natjecatelj – sudionik natjecanja ne može biti u vodstvu natjecanja.
11.2. GLAVNI SUDAC
Članak 58.
Za svako natjecanje u podvodnom ribolovu, glavnog sudca imenuje organizator
temeljem prijedloga Komisije za podvodni ribolov, odnosno neposredim imenovanjem i
njegovo ime unosi u Propozicije natjecanja.
Glavni sudac je predsjedavajući vodstva natjecanja i njegova je odluka konačna.
Za glavnog sudca može se imenovati samo sudac sa liste sudaca podvodnog ribolova.
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Svi članovi vodstva natjecanja, natjecatelji i osobe uključene u natjecanje obvezni su
postupati po nalozima glavnog sudca.
11.2.1. Obveze glavnog sudca prije natjecanja
Članak 59.
Glavni sudac obvezan je donijeti na natjecanje:
- Pravilnik o natjecanjima u podvodnom ribolovu
- Posebni pravilnik o natjecanjima (Propozicije natjecanja)
- natjecateljske liste
- svu ostalu potrebnu dokumentaciju za određivanje konačnih rezultata, te
sprovođenje natjecanja
11.2.2. Obveze glavnog sudca na verifikaciji
Članak 60.
Obveze su:
- verificirati natjecatelja koji ispunjava uvjete ovog Pravilnika i Propozicije
natjecanja
- verificirati voditelje brodica – barkarjole
- ovjeriti verifikacijske liste
- sve evidencije voditi na propisanim obrascima
- provjeriti je li domaćin osigurao sredstva za natjecanje: moguće brodice s
opremom, brojeve brodica, plutačama ograničio ribolovnu zonu na moru, osigurao
pribor za signalizaciju, pripremio sudački stol, vage, posude za odlaganje ulova,
računalo, listiće za ždrijeb razmještaja natjecatelja u plovilima, listiće za ždrijeb
plovila, te sve ostale radnje predviđene ovim Pravilnikom i Propozicijama
natjecanja
- provjeriti da li su natjecatelji osigurali brodice i barkarjole (ukoliko se to traži u
Propozicijama)
- provesti ždrijebanje razmještaja natjecatelja u brodicama (ukoliko brodice
osigurava domaćin)
- pojasniti natjecateljima Propozicije i dati odgovarajuće upute
- poslije završetka verifikacije održati zajednički sastanak natjecatelja i vodstva
natjecanja, kako bi se razjasnili svi moguću detalji vezani uz natjecanje. Na
sastanku se ne može raspravljati o Posebnom pravilniku za natjecanje
(Propozicijama) niti ih je moguće mijenjati

11.2.3. Obveze glavnog sudca tijekom natjecanja
Članak 61.
Glavni sudac ima pravo:
- mijenjati članove vodstva natjecanja (osim oponomoćenika organizatora)
- prekinuti natjecanje ili skratiti vrijeme natjecanja iz razloga sigurnosti
- opmenuti natjecatelje ukoliko se ne ponašaju u skladu s određenim odredbama
Pravilnika ili Propozicija
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udaljiti s natjecanja one natjecatelje ili ekipe za koje se utvrdi da se ponašaju
suprotno određenim odredbama ovog Pravilnika ili Propozicija natjecanja
(diskvalifikacija)
izvršiti pregled brodica i opreme prije, za vrijeme i poslije natjecanja
poduzeti i ostale radnje a u skladu s ovim Pravilnikom ili Propozicijama natjecanja
Članak 62.

Glavni sudac je obvezan:
- pred isplovljavanje na mjesta okupljanja tražiti izvješće o nazočnosti svih koji u
natjecanju sudjeluju te eventualno obavlja prozivku
- prije početka ribolova, na mjestu okupljanja, obavijestiti natjecatelje o vremenu
početka i završetka ribolova, te vremenu za predaju ulova
- provjeriti da li su svi verificirani natjecatelji na okupu na mjestu početka ribolova
(mjestu okupljanja)
- ne dopustiti početak ribolova ukoliko na matičnom brodu nisu liječnik i autonomni
ronioc s opremom
- spriječiti da bilo koja brodica ili natjecatelji, momčad ili reprezentacija krenu s
mjesta okupljanja na moru, dok za to nije dano odobrenje
- obilaziti zonu ribolova (najmanje dva puta tijekom natjecanja) neprestano vodeći
brigu o natjecanju te provjeravati da li se sudionici natjecanja pridržavaju ovog
Pravilnika i Propozicija natjecanja
- intervenirati kad osobno uoči ili je upozoren da se netko od natjecatelja nepropisno
ponaša
- natjecanje prekinuti ako procijeni da je sigurnost sudionika ugrožena
- provjeriti da li su svi natjecatelji predali ulov na matični brod ili se prijavili na
matični brod po završetku natjecanja
- po mogućnosti kontrolirati svježinu ulova pomoću torimetra
- pismeno i uredno predane žalbe riješiti prije početka vaganja ulova
- rukovoditi i kontrolirati tijek vaganja
- ispisivati i obračunavati liste bodovanja
- temeljem propisanog načina bodovanja ulova, te Propozicijama utvrđenog načina
određivanja plasmana, sačiniti konačnu listu poretka pojedinaca, odnosno ekipa
- na proglašenju rezultata službeno objaviti poredak i bodove natjecatelja
- sastaviti i potpisati Zapisnik o natjecanju
- izraditi statistiku ulova po vrstama i težini riba
- izvršiti prijavu Disciplinskoj komisiji u slučaju povrede ovog Pravilnika ili
Propozicija natjecanja
- u cijelosti provoditi odredbe ovog Pravilnika i Propozicija natjecanja
Članak 63.
Intervencije i odluke proistekle iz nepoštovanja propisa i postupaka od natjecatelja
glavni sudac poduzima:
- na licu mjesta
- prije zaključenja listi plasmana
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11.2.4. Obveze glavnog sudca po završetku ribolova
Članak 64.
Po završetku ribolova glavni sudac:
- u okviru mogućnosti provjerava jesu li natjecatelji na znak završetka ili u
dogovoreno vrijeme prekinuli ribolov
- vodi brigu o ulovu
- poduzima mjere da se ulov što prije preda na mjesta prihvata (matično plovilo,
sabiralište na obali)
- prima i rješava prigovore i žalbe
11.2.5. Izvješće o provedenom natjecanju
Članak 65.
U roku od 8 dana po završetku natjecanja, glavni sudac je obvezan napisati Izvješće o
provedenom natjecanju, i dostaviti ga organizatoru natjecanja.
Izvešće mora sadržavati:
- naziv natjecanja
- mjesto održavanja
- datum održavanja
- naziv neposrednog organizatora – domaćina natjecanja
- vremenske prilike za vrijeme natjecanja posebno ribolova
- imena vodstva natjecanja
- popis udruga, klubova, momčadi ili reprezentacija:
 prijavljenih za nastup
 koje su nastupili
 koje su izostali
- popis natjecatelja:
 prijavljenih
 izostalih
 koji su nastupili
 kojima je osporeno pravo nastupa (navesti razlog)
 prema kojima se primjenjene stegovne mjere
- podatke o eventualnoj odgodi početka ribolova i razlog (nevrijeme, odsutnost
pojedinih organa, nepripremljena sredstva i sl.)
- podatke o eventualnom prekidu ribolova i razlog
- prijedloge za poboljšanje natjecanja u podvodnom ribolovu
- odluke donesene temeljem postavljenih prigovora i žalbi
- verifikacjske liste
- liste odgovornosti
- liste plasmana
- opću procjenu o natjecanju, kvaliteti organizacije, domaćinu i natjecateljima
11.3. OPUNOMOĆENIK ORGANIZATORA
Članak 66.
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Za svako natjecanje IO HSŠRM-a imenuje opunomoćenika temeljem prijedloga
Komisije za podvodni ribolov i njegovo ime unosi u Propozicije (izuzetak su klupska
natjecanja).
Za opunomoćenika može biti imenovana samo osoba s liste sudaca podvodnog
ribolova.
Opunomoćenik je posrednik između organizatora i domaćina natjecanja.
Opunomoćenik prati regularnost natjecanja i primjenu propisa koji uređuju njihovo
provođenje. Obvezan je članove rukovodstva upozoriti kad uoči nepravilnosti i kad prosudi da
su donijete odluke i postupci protivni ovom Pravilniku, Propozicijama i drugim propisima.
11.3.1. Obveze opunomoćenika tijekom natjecanja
Članak 67.
Opunomoćenik oraganizatora je obvezan:
- pratiti kompletan tijek natjecanja
- poduzeti mjere da se natjecanje odvija u skladu s ovim Pravilnikom natjecanja i
Propozicijama
- ukazivati na eventualne nepravilnosti u donošenju odluka koje su u suprotnosti s
ovim Pravilnikom, Propozicijama i drugim zakonskim aktima
- prisustvovati i pomagati glavnom sucu u verifikaciji
- biti nazočan na matičnom brodu u ribolovnoj zoni za vrijeme natjecanja
- na zahtjev glavnog sudca obići brzom brodicom ribolovnu zonu
- otvoriti i zatvoriti natjecanje, vodeći računa da se taj svečani čin odvija prema
dogovoru s domaćinom i po utvrđenom programu, sprečavajući bilo kakve
nepoželjne ispade i pojave
- uručiti službena priznanja u ime organizatora.
U određenim prilikama, a sporazumno s domaćinom, uručenje određenih priznanja
može prepustiti drugim osobama, kao izraz štovanja i zahvalnosti što su svojom
nazočnošću uveličali ugled natjecanja ili pruženom pomoći pridonijeli da se ono
uspješnije provede
11.3.2. Obveze opunomoćenika po završetku natjecanja
Članak 68.
Opunomoćenik je odvezan dostaviti izvješće organizatoru u roku od 8 dana, po
završetku natjecanja.
U izvješće unosi vlastita zapažanja o provedbi natjecanja, o suđenju, radu
rukovodstva, o domaćinu i njegovoj sposobnosti da natjecanje bude uredno i uspješno
provedeno, te o zalaganju i ponašanju sudionika, obuhvaćajući:
- pripreme i provedbu natjecanja od strane domaćina
- suđenje
- pripremljenost natjecatelja za nastup i ribolov
- stručnu sposobnost i zalaganje sudionika
- ponašanje svih sudionika natjecanja
- poduzete mjere da se nepravilnosti otklone
- stečena iskustva i prijedloge
Članak 69.
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Ako se iz bilo kojih razloga opunomoćenik ne pojavi pred verifikaciju ili pred početak
ribolova, domaćin i glavni sudac su obvezani o tome hitno upozoriti organizatora koji će
imenovati zamjenika.
U izuzetnim situacijama i za određena natjecanja, opunomoćenika može imenovati i
glavni sudac, ali se to ne može primjeniti na državna prvenstva.
11.4. SLUŽBENI LIJEČNIK
Članak 70.
Službenog liječnika imenuje domaćin natjecanja.
Liječnik organizira i pruža stručnu medicinsku pomoć za vrijeme natjecanja.
Službeni liječnik natjecanja je obvezan:
- biti nazočan na verifikaciji
- pregledati i verificirati liječnička uvjerenja natjecatelja (fotokopije se ne priznaju)
- pohraniti liječnička uvjerenja od verifikacije do kraja natjecanja
- ukoliko su uvjerenja neuredna ili nepotpuna ili starija od 6 njeseci, zabranjuje
natjecatelju nastup ili ga upućuje na mogućnost hitnog liječničkog pregleda
- biti nazočan na matičnom brodu u ribolovnoj zoni za vrijeme ribolova
- rukovoditi službom prve pomoći ako je to određeno Propozicijama
- zabraniti ili prekinuti nastup natjecatelju bez obzira na priloženo uvjerenje ukoliko
utvrdi ili procijeni da isti nije zdravstveno sposoban za natjecanje
- prosudbe o zdravstvenoj sposobnosti, te o aktivnostima i intervencijama koje je
proveo, pismeno obrađuje i priključuje zapisniku glavnog sudca
- zahtijevati i protudoping kontrolu, ako se ocijeni da je potrebna i ako je to moguće
Eventuala odluka liječnika u svezi zdravstvene sposobnosti natjecatelja je konačna i u
pismenom obliku prilaže se dokumentaciji natjecanja.
11.5. TAJNIK NATJECANJA
Članak 71.
Tajnika natjecanja imenuje domaćin natjecanja.
Tajnik natjecanja je predstavnik domaćina i zastupa domaćina u komunikaciji s
glavnim sudcem, opunomoćenikom i organizatorom natjecanja
Članak 72.
Tajnik natjecanja se brine i obvezan je:
- da se na vrijeme donese plan i počnu provoditi pripreme za natjecanje
- rukovoditi administrativnim poslovima
- da se provedu zaduženja i daju naputci pojedincima i grupama koje će poslove u
svezi s natjecanjem obaviti:
 izbor brodica i voditelja (ukoliko je to predviđeno Propozicijama)
 obilježavanje ribolovnih zona
 osiguranje sredstava za signalizaciju i razglas
 uređenje sudačkog stola i dobava sredstava za vaganje i odlaganje ulova
 uređenje prostora za otvaranje i zatvaranje natjecanja
 osiguranje prostora za verifikaciju, te pribora za ždrijebanje brodica
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prihvat i smještaj sudionika i uzvanika, te njihovu prehranu za koju se obvezao
priređivač
donošenje programa svećanog otvaranja i zatvaranja natjecanja
pred isplovljavanje i izlazak na mjesta za ribolov, provjeravati jesu li svi
sudionici (natjecatelji, voditelji brodica) okupljeni, te o tome obavještavati
glavnog sudca
11.6. TEHNIČKI VODITELJ NATJECANJA
Članak 73.

Tehnički voditelj natjecanja je predstavnik domaćina, a brine se o svim plovnim i
ostalim tehničkim sredstvima neophodnim za održavanje natjecanja.
11.7. OSTALO OSOBLJE
11.7.1. Voditelji brodica
Članak 74.
Voditelje brodica odabire domaćin natjecanja (ukoliko domaćin osigurava brodice) ili
ih svaki natjecatelj osigurava sam za sebe (ukoliko brodice osiguravaju natjecatelji) što je
regulirano i navedeno u Propozicijama natjecanja.
Voditelj brodice obvezan je:
- upoznati se sa odredbama ovoga Pravilnika i Propozicijama natjecanja
- posjedovati plovidbenu dozvolu i uvjerenje za upravljanje brodicom
- brodicu opskrbiti opremom koju propisuje zakon.
- nakon ždrijebanja istaći natjecateljski broj svojeg plovila
- s polazne pozicije mjesta za početak natjecanja ploviti prema ribolovnom mjestu
na moru gdje to zahtjevaju natjecatelji
- za slućaj nevremena voditi brigu o sigurnosti plovila i tražiti pomoć ako je
potrebna
- pružati pomoć eventualno povrijeđenim natjecateljima ili drugoj brodici, i u tom
cilju se obraća za pomoć susjednim i matičnom plovilu
11.7.2. Mjerači ulova i ostali
Članak 75.
Odabire ih domaćin natjecanja vodeći računa da mogu korektno obaviti poslove koji
će im biti povjereni.

12. VERIFIKACIJA
Članak 76.
Verifikacija se u pravilu obavlja jedan ili dva dana prije početka podvodnog ribolova,
a moguća je i neposredno prije natjecanja.
Verifikacijom rukovodi glavni sudac, a nazočni su ostali članovi rukovodstva,
opunomoćenik organizatora, tajnik, liječnik i druge osobe koje vodstvo pozove.
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Predmet verifikacije su:
- natjecatelji: dokumenti za dokaz osobnog i športskog indentiteta (osobna
iskaznica, članska karta HSŠRM-a, dozvola za športski ribolov, zdravstveno
uvjerenje, prijava za nastup, izjava o osobnoj sposobnosti za nastup)
- sastav ekipa ili reprezentacija (prijava za natjecanje)
- voditelji brodica, plovidbena dozvola, uvjerenje o sposobnosti za upravljanje
brodicom)
12.1. NATJECATELJSKE LISTE
Članak 77.
Tijekom verifikacije svi podaci upisuju se na odgovarajuće službene obrasce –
natjecateljske liste koje su za svaku natjecateljsku godinu propisani od Komisije za podvodni
ribolov.
Natjecateljske liste su:
- liste verifikacije natjecatelja
- liste verifikacije natjecatelja i njihovih pratilaca-barkarjola
- liste odgovornosti
- liste za obračunavanje bodova (pojedinačno i ekipno)
- liste za pojedinačni i ekipni poredak
- liste statistike
- zapisnik o natjecanju
12.2. OBVEZE NATJECATELJA NA VERIFIKACIJI
Članak 78.
Svaki natjecatelj obvezan je na verifikaciji:
- posjedovati osobnu iskaznicu
- posjedovati člansku iskaznicu HSŠRM za tekuću godinu
- posjedovati dozvolu za športski ribolov na moru za tekuću godinu, ovjerenu od
HSŠRM
- posjedovati člansku iskaznicu kluba za koji se natječe
- posjedovati izvješće o održanom klupskom prvenstvu
- posjedovati originalno liječničko uvjerenje o sposobnosti za natjecanje ne starije
od 6 mjeseci
- posjedovati potvrdu o pristanku roditelja ili staratelja (za natjecatelje od 16 do 18
godina života). Potvrda ostaje u dokumentaciji natjecatelja.
- predoćiti podatke o brodici i dokaze da brodica udovoljava zakonskim propisima o
sigurnosti plovidbe (ukoliko prema Propozicijama sam osigurava brodicu). U tom
slučaju vrši se verifikacija pratioca u brodici – barkarjola. Barkarjol mora biti
punoljetna osoba i posjedovati uvjerenje voditelja brodice. Poželjno je da je
barkarjol vješt ronioc.
- udovoljiti svim zahtjevima ovog Pravilnika i Propozicija natjecanja
12.3. OBVEZE DOMAĆINA NA VERIFIKACIJI
Članak 79.
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Na verifikaciji, domaćin natjecanja je obvezan:
- svakom natjecatelju podijeliti prstenove s brojem ili vreću za čuvanje ulova za
vrijeme ribolova
- ukoliko je domaćin, prema Propozicijama obvezan osigurati brodice sa pratiocem,
potrebno je izvršiti verifikaciju barkarjola. Barkarjoli moraju biti punoljetne osobe
i posjedovati uvjerenje voditelja brodice. Poželjno je da je barkarjol vješt ronioc.
Brodice moraju posjedovati plovidbene dozvole i biti opremljene prema
zakonskim propisima o sigurnosti plovidbe
- izvršiti ždrijebanje brodica s barkarjolom koje će biti dodjeljene svakom
natjecatelju. U ovom slučaju, barkarjoli mogu biti određeni kao pomoćni suci
ukoliko je to razrađeno u Propozicijama natjecanja
- svakoj brodici dodijeliti broj za oznaku
- formirati listu s telefonskim brojevima svih natjecatelja i svih barkarjola
- ispuniti ostale uvjete iz čl.53.
12.4. OBVEZE SUDCA I OPUNOMOĆENIKA NA VERIFIKACIJI
Članak 80.
Obveze glavnog sudca i opunomoćenika organizatora za vrijeme verifikacije navedeni
su u članku 58. do 69. ovog Pravilnika.

13. PLOVILA
13.1. NAMJENA
Članak 81.
Za natjecanje u podvodnom ribolovu na moru koriste se:
- prateća plovila za podvodne ribolovce (brodica, gliser, gumenjak)
- matično plovilo za vodstvo natjecanja
- brzo plovilo (gliser ili gumenjak) za sudca
- brzo plovilo za osiguranje (gliser ili gumenjak)
Brodica uključena u natjecanje podrazumijeva i voditelja, odnosno posadu ako je
plovidbenom dozvolom predviđena
Članak 82.
U natjecanja se mogu ukljućiti uredno registrirana i prema propisima opremljena
plovila i maritimnih svojstava koja odgovaraju hidrometerološkim prilikama ribolovnih
područja.
13.2. PRATEĆA PLOVILA
Članak 83.
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Prateća plovila osiguravaju natjecatelji sami za sebe ili ih osigurava domaćin
natjecanja. Plovila moraju biti primjerene veličine, ovisno o broju natjecatelja i pratioca u
brodici. Takve mogućnosti su određene Propozicijama ovisno o rangu i vrsti natjecanja.
Pristup na prateće plovilo za vrijeme natjecanja dozvoljen je samo barkarjolu,
natjecateljima i osobama kojima glavni sudac izričito dozvoli.
Svako plovilo kao indentifikaciju mora na uočljiviom mjestu imati istaknut broj ili
oznaku dodijeljenu svakom natjecatelju ili dodjeljen plovilu.
Za vrijeme natjecanja plovila ne smiju tegliti jedni druge, osim u slučaju opasnosti ili
kvara motora..

14. SLUŽBENI PREGLED RIBOLOVNE ZONE
Članak 84.
Službeni pregled terena u ribolovnoj zoni (zonama) natjecanja navedenoj u
Propozicijama natjecanja, dozvoljen je prijavljenim natjecateljima i njihovim pratiocima od
šestog do drugog dana prije početka natjecanja.
Pregled terena se vrši roneći ili plivajući.
Pregled terena je zabranjen dan prije natjecanja.
Za vrijeme službenog pregleda terena zabranjeno je korištenje podvodne puške ili
njeno držanje u pratećoj brodici ili u moru. Izričito je zabranjeno korištenje ili držanje
ronilačkih aparata (boca) u brodici za vrijeme natjecanja ili pregleda terena.
Postupak protivan ovome članku Pravilnika, povlači za sobom obvezu diskvalifikacije
natjecatelja.
Diskvalifikaciju izriče glavni sudac na mjestu događaja (ukoliko je zatekao
natjecatelja u nedozvoljenoj radnji) ili prije verifikacije ukoliko postoje vjerodostojne
pismene žalbe ili izjave drugih natjecatelja ili nadležnih organa. (U ovom slučaju sudac se
konzultira s vodstvom natjecanja.)
Tijekom 5 dana službenog pregleda terena na mjesto natjecanja ne bi smjeli dolaziti
drugi podvodni ribolovci.U tom smislu bilo bi poželjno da domaćin u dogovoru sa nadležnim
organima (pomorska policija) kontrolira lovne zone, u okviru mogućnosti..

15. OPREMA ZA PODVODNI RIBOLOV
15.1. DOZVOLJENA OPREMA
Članak 85.
Natjecanja se obavljaju ribolovnim alatom i opremom koje propisuje Pravilnik o
športskom ribolovu na moru, ovaj Pravilnik i Propozicije natjecanja s time da Pravilnik o
natjecanju i Propozicije ne mogu biti u suprotnosti s Pravilnikom o športskom ribolovu na
moru ili drugim zakonskim odredbama..
Članak 86.
Tijekom natjecanja u podvodnom ribolovu,natjecateljima je dozvoljena upotreba
sljedećih sredstava:
- neograničen broj podvodnih puški koje natjecatelj koristi samo svojom snagom
- zaštitno odijelo, rukavice, čarape
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-

peraje
maske ili naočale za ronjenje
disalice
pojas s olovnicama
podvodna lampa
nož
jedna ili više plovaka volumena najmanje 10 litara
dubinomjer, kompas, vodootporni sat
kuka
daska za plivanje
Članak 87.

Tijekom natjecanja dozvoljena je upotreba elektroničkih sredstava za detekciju dna i
riba i pozicije
15.3. POSEBNI UVJETI
Članak 88.
Ukoliko postoje posebni uvjeti za natjecanje u podvodnom ribolovu tada oni moraju
biti navedeni u Propzicijama.

16. TIJEK NATJECANJA U PODVODNOM RIBOLOVU
16.1. OTVARANJE NATJECANJA
Članak 89.
Natjecanje se otvara:
- dan prije početka ribolova ili
- neposredno pred polazak u ribolov
Članak 90.
Natjecanje se ne može otvoriti i ribolov započeti ako prethodno nije provedena
verifikacija.
Članak 91.
Natjecanje se otvara pred svim sudionicima, natjecateljima, vodstvom, osobljem
domaćina i ostalim nazočnim osobama.
Svečani čin otvaranja obavlja se na sljedeći način:
- predstavnik domaćina upućuje dobrodošlicu
- eventualno predstavnici vlasti i športa pozdravljaju nazočne
- opunomoćenik organizatora proglašava natjecanje otvorenim
- svira se himna i podižu zastave (državna i športske)
Poslije otvaranja, po potrebi, glavni sudac daje naputke natjecateljima i voditeljima
brodica.
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16.2. PRIPREME ZA POČETAK RIBOLOVA
Članak 92.
Pripreme koje prethode isplovljenju brodica na mjesto okupljanja, odnosno početku
ribolova, obuhvaćaju:
- moguću prozivku svih sudionika: natjecatelja, voditelja brodica, osoblja za
ispomoć
- provjeru brodica: jesu li stigle, jesu li istakle svoj natjecateljski broj
- procjenu hidrometeroloških prilika i njihov mogući utjecaj na tijek ribolova
Članak 93.
Temeljem provedenih priprema za početak ribolova, rukovodstvo prosuđuje:
- jesu li udovoljeni svi uvjeti da se ribolov neometano provede, u kojem slučaju daje
odobrenje za njegov početak
- treba li početak ribolova odgoditi, ukoliko sve pripreme nisu provedene ili
hidrometerološke prilike ne dopuštaju
16.3. TRAJANJE NATJECANJA
Članak 94.
Natjecanje u podvodnom ribolovu počinje verifikacijom, a završava proglašenjem
rezultata i zatvaranjem.
Natjecanje može trajati:
- jedan dan – jedan nastup
- dva i više dana uzastopno – dva i više nastupa, tj. jedan krug
- dva i više krugova (s prekidom), s tim da su krugovi istog trajanja
Članak 95.
Svaki krug jednog natjecanja izvode se u različitim rokovima, na različitim ribolovnim
područjima i povjeravaju se različitim priređivačima.
Trajanje natjecanja (jedan ili više dana – jedan ili više krugova) određuje organizator u
svome godišnjem programu i godišnjem kalendaru natjecanja.

16.4. TRAJANJE RIBOLOVA
Članak 96.
Trajanje ribolova podrazumijeva broj sati koje natjecatelj provede u podvodnom
ribolovu u toku jednog dana – nastupa.
Članak 97.
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Natjecanje u podvodnom ribolovu, odnosno sam ribolov, mora se odvijeti unutar
vremenskog ograničenja koje će biti određeno Propozicijama za svako pojedino natjecanje.
Ribolov traje najmanje 4 (četiri) sata do najviše 6 (šest) sati po danu. Prvenstvo može
trajati jedan ili više dana, što je određeno Propozicijama natjecanja.
Poslije ribolova, do sljedećeg nastupa, natjecatelju mora ostati najmanje dvanaest sati
neprekidnog odmora.
Članak 98.
Izuzetno, natjecanje se po odluci glavnog sudca, zbog razloga sigurnosti ili «više sile»
može prekinuti na određeno vrijeme, te ponovno nastaviti do isteka predviđenog vremena.
16.5. TIJEK RIBOLOVA
Članak 99.
Za vrijeme natjecanja poželjno je da se u ribolovnom području nalaze samo službene
prateće brodice, brodice organizatora i brodice kojima je organizator i glavni sudac dao
izričito dopuštenje.
Članak 100.
Zonu ribolova određuje vodstvo natjecanja vodeći računa o meterološkim i drugim
uvjetima bitnim za sigurnost svih sudionika natjecanja.
Ukoliko se vodstvo natjecanja ne može složiti o zoni ribolova, istu određuje glavni
sudac najkasnije 15 minuta prije davanja znaka za početak natjecanja.
Članak 101.
Tijekom ribolova, brodice se kreću po ribolovnoj zoni vodeći računa da se ne prijeđu
granice ribolovne zone te da ne ometaju ostale brodice i natjecatelje.

16.6. PREKID RIBOLOVA I VALJANOST NATJECANJA
Članak 102.
Početak ribolova se zbog očekivanog nevremena može odgoditi za naredni ili neki
drugi dan, odnosno nekoliko sati u istome danu.
Odluku donosi glavni sudac uz konzultaciju s vodstvom natjecanja.
Ukoliko se ribolov prekine zbog iznenadno nadošlog nevremena, kasnije se može
nastaviti u tijeku istog dana, s tim, da ukupno trajanje odgovara vremenu trajanja navedenom
u Propozicijama.
Kad se ribolov, prekinut zbog iznenadno nadošlog nevremena ili drugih razloga ne
može nastaviti u tijeku istog dana, postignuti rezultati za taj dan, se vrednuju kao valjani ako
je ribolov trajao najmanje dvije trećine vremena predviđenog Propozicijama kao vrijeme
natjecanja..
Objava prekida ribolova izvršiti će se ugovorenim znakom ili komunikacijom sa
natjecateljima ili barkarjolima u brodicama.
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Natjecanje koje traje dva dana je valjano, ako traje minimalno jedan dan.
Natjecanje koje traje tri dana je valjano ako traje minimalno dva dana.
16.7. OZNAČAVANJE VREMENA RIBOLOVA
Članak 103.
Početak i kraj svakog natjecanja mora biti označeno glasnim zvučnim ili svjetlosnim
signalom.

Članak 104.
Službeno vrijeme natjecanja, odnosno vrijeme početka i kraja natjecanja, bit će ono
kojeg glavni sudac objavi natjecateljima neposredno prije početka ribolova.
Članak 105.
Prije davanja znaka za početak natjecanja, brodice s natjecateljima i pratiocima
obvezno moraju biti u blizini matičnog broda na kojem se nalazi sudac.
Time je omogućena kontrola brodica i ispravan početak natjecanja poslije zvučnog
signala.
16.8. OBVEZE NATJECATELJA TIJEKOM NATJECANJA
Članak 106.
Natjecatelj je obvezan tijekom natjecanja:
- držati ulovljenu ribu u brodici ili iznimno na službenom plovku do dolaska brodice
- biti vezan za plovak tijekom natjecanja. Plovak mora biti vezan za pojas s
olovnicama.
- kod tehnike ronjenja „odbacivanjem pojasa s olovnicama“ – „braziliana“,
vlastitom snagom izvlačiti pojas s olovnicama
- ne ometati druge natjecatelje, tako da međusobna udaljenost natjecatelja bude
određena sigurnosnim razlozima. Udaljenost među natjecateljima može se
propisati u Propozicijama natjecanja.
Prednost na poziciji natjecanja ima natjecatelj koji je stigao prvi, što je moguće
precizno definirati u Propozicijama.
Članak 107.
Natjecatelju je dozvoljeno:
- zaroniti po zaostalu opremu nakon zvučnog signala ili dogovorenog vremena koji
označava kraj natjecanja
- riba koja je izvađena na površinu nakon završetka natjecanja neće se uzeti u obzir
za vaganje
Postupanja suprotna članku 106. ovoga Pravilnika povlače za sobom opomenu, a
iznimno i diskvalifikaciju sa natjecanja za taj dan natjecanja.
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Opomenu ili diskvalifikaciju izriče glavni sudac na mjestu događaja ukoliko je
zatekao natjecatelja u nedozvoljenoj radnji (diskvalificirani natjecatelj obvezan je odmah
prekinuti natjecanje) ili prije vaganja, ukoliko postoje vjerodostojne pismene žalbe, izjave
drugih sudionika natjecanja, članova vodstva natjecanja ili nadležnih organa. Ulov
diskvalificiranog natjecatelja posebno se važe.
16.9. ZABRANE ZA NATJECATELJE TIJEKOM NATJECANJA
Članak 108.
Natjecatelju je zabranjeno tijekom natjecanja:
- tegljenje za brodicu
- korištenje mehaničke propulzije za kretanje u moru
- napinjati ili držati napetu pušku na kopnu ili pratećoj brodici ili plovku
- ustupiti ili primiti ulov drugog natjecatelja
- izlaziti i loviti van zone ribolova
- predati na vaganje ribu koja u trenutku ulova nije bila slobodna
- predati za vaganje ribu koja nije ulovljena na natjecanju
- predati na vaganje kljukanu ribu
- predati na vaganje ribu u lovostaju
- koristiti u zaronu pomagala za disanje
- roniti ili biti u moru prije danog znaka za početak natjecanja
- roniti nakon danog znaka ili predviđenog vremena za završetak natjecanja (osim u
slučaju opisanom u članku 107.)
- agresivno ponašanje prema drugim natjecateljima ili vodstvu
Članak 109.
Postupanje suprotno članku 108. ovog Pravilnika povlače za sobom diskvalifikaciju sa
natjecanja za taj dan ili cijelo natjecanje.
Diskvalifikaciju izriče glavni sudac na mjestu događaja ukoliko je zatekao natjecatelja
u nedozvoljenoj radnji (diskvalificirani natjecatelj dužan je odmah prekinuti natjecanje), ili
prije vaganja ukoliko postoje vjerodostojne pismene žalbe ili izjave drugih natjecatelja,
članova vodstva natjecanja ili nadležnih organa.
(U ovom slučaju, sudac se konzultira s vodstvom natjecanja.)
16.10. ZAVRŠETAK PODVODNOG RIBOLOVA
Članak 110.
Na dani znak glavnog sudca, odnosno voditelja brodice, ili u određeno vrijeme,
ribolov se prekida, odnosno ribolov je završen.
Sve brodice, odnosno svi natjecatelji, bez obzira da li imaju ili nemaju ulova moraju se
javiti na matični brod i predati prsten s brojem.
Izuzetno, ukoliko to nije moguće, brodica se može radio ili mobitelskom
komunikacijom javiti glavnom sudcu, te ga obavijestiti da je završila sa ribolovom ta da plovi
k luci ili nekom drugom odredištu. U tom slučaju sudac određuje mjesto predaje ulova
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16.11. PREDAJA ULOVA
Članak 111.
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. Vrijeme za predaju ulova i mjesto predaje ulova određeno
je Propozicijama. Ukoliko se natjecatelji ne pridržavaju ovih odredbi glavni sudac izriče
opomenu ili izuzetno idiskvalifikaciju
Glavni sudac preuzima i registrira ulov na matičnom brodu ili nekim drugom mjestu, a
u slučaju njegove opravdane trenutne odsutnosti to obavlja opunomoćenik organizatora.
Na matičnom brodu ili nekom drugom mjestu, do povratka u luku i vremena 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).
Neposredno poslije predaje ulova na matični brod, svježina ribe kontrolira se
„torimetrom“, odnosno elektroničkim uređajem koji daje podatke o svježini ulova.

17. VAGANJE ULOVA
Članak 112.
Vaganje ulova obavit će se redoslijedom koji određuje glavni sudac
Vaganjem rukovodi glavni sudac, a vaganju je obvezan prisustvovati opunomoćenik
organizatora te tajnik natjecanja.
Glavni sudac može tražiti ponavljanje vaganja i provjeru točnosti vage.
I opunomoćenik organizatora može tražiti ponovljeno vaganje.
Za vrijeme vaganja svaki natjecatelj (ili kapetan ekipe), može osobno provjeriti svoj
ulov ili ulov bilo kojeg natjecatelja i tražiti od suca ponovljeno vaganje pojedinog ulovljenog
primjerka ili kompletnog ulova.
Za potrebe vaganja domaćin je obvezan osigurati:
- odgovarajuće mjesto-podij, kako bi svi natjecatelji i ostali nazočni mogli pratiti
tijek vaganja
- digitalnu vagu kapaciteta ne manje od 5 kg
- decimalnu vagu ili kantar (za ribu velike težine)
- mjeru za mjerenje duljine riba s oznakama duljine riba navedenih u Zakonu
- odgovarajuće posude za odlaganje ribe
Ulov natjecatelja ne smije se udaljiti sa stola za vaganje dok se ne završi kompletan
izračun bodova i dok sudac ne objavi rezultat. Svaki primjerak ribe može biti otvoren i
pregledan na zahtijev vodstva natjecanja ili nekog od natjecatelja, a što mora odobriti sudac.
U tijeku postupka vaganja osim težinski propisanih ograničenja navedenih u
Propozicijama, moraju se primjeniti i zakonske odredbe o minimalnim propisanim duljinama
riba, mjerenjem duljina valjanog ulova.
U tijeku postupka vaganja, potrebno je izbrojiti po komadima valjani ulov za prvu
grupu riba i za drugu grupu riba.
Utvrđuje se i težina najmanjih i najlakših riba ukoliko postoje negativni bodovi
propisani propozicijama.
Važe se i najteža riba za «prvu grupu» riba i za «drugu grupu» riba.
Određuje se i najvrijednija riba po bodovima.
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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 detaljna statistika ulova (mjeri se svaki ulovljeni primjerak
ribe i to težina i duljina)

18. NAČIN RAČUNANJA BODOVA ZA ULOV
Članak 113.
Boduje se svaki ulovljeni valjani primjerak ribe, s time da su ribe podjeljene u dvije
grupe po vrstama.

Prva grupa riba:
- sve ribe koštunjače osim vrsta navedenih u drugoj grupi
- plosnatice (list, iverak, romb)
Boduje se svaki ulovljeni valjani primjerak prve grupe riba na način da svaki gram
težine vrijedi jedan bod.
Valjani ulovljeni primjerak ribe mora imati minimalnu težinu od 400gr. To važi za svu
ribu prve grupe, izuzevši kirnju.
Valjani ulovljeni primjerak kirnje mora imati minimalnu težinu od 3000gr.
Najveća težina jedne ribe prve grupe bodovat će se do najviše 12500gr, dok se težina
iznad toga neće uzimati u obzir.
Osim toga za svaki valjani primjerak ribe dodijelit će se bodovni bonus koji odgovara
najmanjoj važećoj težini ulova, odnosno 400 bodova.

Druga grupa riba:
Ribe koštunjače
- jegulja, ugor, murina
- grdobina
Ribe hrskavičnjaće
 morski psi
 golubi
 raže
 drhtulje
Boduje se svaki ulovljeni valjani primjerak ribe sa bonusom od 1500 bodova. Ne
postoje dodatni bodovi za težinu.
Valjani ulovljeni primjerak ribe druge grupe mora imati minimalnu težinu od 2500gr.
Bucanj se ne boduje.
Bodovi dobiveni na opisani način zovu se težinski bodovi
Valjani ulovljeni primjerak ribe je onaj primjerak koji ima minimalnu težinu navedenu
u Propozicijama i minimalnu duljinuodređenu Zakonom.
Članak 114.
Propozicijama natjecanja moguće je odrediti sustav bodovanja, koji je proširen i
različit od navedenog uz poštivanje ograničenja minimalne i maksimalne težine, te ostalih
ograničenja, poglavito zakonskih u svezi duljine riba.
Propozicijama je dozvoljeno odrediti:
Za prvu grupu riba:
- minimalnu težinu valjanog primjerka ribe veću od 400g s time da se boduje težina
plus bonus u iznosu minimalne težine
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minimalnu težinu valjanog primjerka ribe, različitu za razne vrste ribe s tim da se
boduje težina plus bonus u iznosu minimalne težine svake vrste ribe
- maksimalnu težinu za bodovanje valjanog primjerka ribe manju od 12500g
- odrediti bodovni bonus različit od minimalne težine ribe u gramima
- odrediti bodovni bonus za svaku vrstu riba
- ograničiti broj ulovljenih valjanih primjeraka pojedinih vrsta riba
- odrediti kaznene bodove (negativne bodove) za ulovljene primjerke riba lakše od
dvije trećine od dozvoljene minimalne težine ribe
- odrediti zabranu ulova za određene vrste riba
- za drugu grupu riba također je moguće promijeniti dio navedenih odedbi
U slučaju primjene, neke ili svih navedenih mogućnosti, treba iste detaljno razraditi
Propozicijama natjecanja.
Kod službenih natjecanja, primjenu neke od navedenih mogućnosti može propisati
isključivo IO HSŠRM na prijedlog Komisije
-

Članak 115.
Lista za obračun bodova natjecatelja je radni dokument u kojega se mogu upisivati
rezultati bodovanja ulova: broj ulovljenih primjeraka, najteži ulovljeni primjerak, težinski
bodovi ukupnog ulova, negativni bodovi, poredak kojeg je ostvario svaki pojedinac, ekipa i
reprezentacija u natjecanju i ostali podaci.
18.1. BODOVI ZA ULOV
Članak 116.
Bodovanjem se vrednuje ulov pojedinaca i ekipa, provođenjem kontrole, mjerenjem
dužine, brojenjem i vaganjem ulovljenih primjeraka.
Poredak svakog pojedinca i ekipe u jednom natjecanju ovisan je o ostvarenim
bodovnim rezultatima. Poredak je moguće odrediti na slijedeće načine:
- težinskim bodovima određuje se poredak pojedinca u jednodnevnim natjecanjima i
višednevnim natjecanjima
- težinskim, plasmanskim ili postotnim bodovima se određuje:
 poredak ekipa kad natjecanje traje jedan dan
 poredak pojedinaca i ekipa kad natjecanje traje dva i više dana
Propozicijama se mora točno odrediti način korištenja težinskih, plasmanskih ili
postotnih bodova kod određivanja rezultata natjecanja.
18.2. BODOVI ZA USPJEŠNOST
Članak 117.
Bodovima za uspješnost se određuje:
- lista najuspješnijih natjecatelja i izbor športaša godine
- lista najuspješnijih klubova
- lista za izbor reprezentativaca
Lista i način određivanja bodova za uspješnost i za izbor reprezentacije donosi IO
HSŠRM na prijedlog Komisije za podvodni ribolov
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18.3. DEFINICIJA BODOVA ZA ULOV
18.3.1. Težinski bodovi
Članak 118.
Cjelokupni valjani ulov ili ulov pojedinog valjanog primjerka ribe imaju težinske
bodove.
Težinski bodovi se sastoje od:
- bodova po gramu težine ulova (jedan gram.....1 bod) uvećanih za bodovni bonus
za svaki ulovljeni primjerak (za I.grupu riba) ili
- bodovne bonuse za svaki ulovljeni primjerak (za II.grupa riba)
Valjani ulovljeni primjerak ribe je primjerak koji ima minimalnu težinu navedenu u
Propozicijama natjecanja i ovom Pravilniku te koji ima minimalnu duljinu navedenu u
Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama.
Navedenim načinom određuju se težinski bodovi ulova svakog natjecatelja
Navedenim načinom određuju se težinski bodovi ekipe koja lovi zajednički, odnosno ima
samo jedan prsten, a ne odvojene lovine
18.3.2. Plasmanski bodovi
Članak 119.
Plasmanski bodovi pojedinaca se određuju temeljem težinskih bodova, a na način da
ulovu s najviše težinskih bodova odgovara najmanji plasmanski bod i obratno.
Pojedinac s najviše osvojenih težinskih bodova u jednom nastupu dobiva najmanji
plasmanski bod. odnosno 1. Svaki sljedeći pojedinac koji osvoji manje težinskih bodova u
dotičnom nastupu dobiva sljedeći veći plasmanski bod kod jednodnevnih natjecanja.
Natjecatelju koji je nastupio, a nije ulovio ni jedan valjani primjerak ribe, odnosno nije
osvojio težinske bodove odrede se plasmanski bodovi u iznosu broja natjecatelja koji su
nastupili na tom natjecanju.
Plasmanski bodovi ekipe jednaki su zbroju plasmanskih bodova svakog člana ekipe
ukoliko se boduje svaki natjecatelj posebno tj. svaki lovi na svoj prsten
Članak 120.
Kod višednevnih natjecanja, svakom natjecatelju određuju se plasmanski bodovi u
svakom danu prema čl.119 s time da je ukupan broj plasmanskih bodova jednak zbroju
plasmanskih bodova od više dana, pod uvjetom da propozicije određuju takav način izračuna i
plasmana.
Članak 121.
Pojedincu koji predstavlja ekipu, plasmanskim bodovima koje dobije temeljem
težinskih bodova (ako ih je osvojio), pridodaju se novi bodovi u iznosu broja natjecatelja koji
su nastupili na ime eventualno odsutnog drugog ili trećeg člana ekipe, s time da se novi
bodovi uvećaju još za 10% kao mjeru kazne.

36

Dakle ekipi ili reprezentaciji koja nastupi u krnjem sastavu za svakog nedostajućeg
člana pridodaju se plasmanski bodovi u iznosu broja natjecatelja koji su nastupili, uvećanjem
od 10% na ime kazne.
Članak 122.
Natjecatelju koji je u jednom nastupu diskvalificiran, ne upisuju se nikakavi težinski
bodovi i ne upisuje ga se u listu pojedinačnog plasmana. U listu za obračun ekipnog
plasmana, diskvalificiranim natjecateljima ne upisuju se nikakvi težinski bodovi, ali im se
zaračunava onoliko plasmanskih bodova koliko je pojedinaca ukupno nastupilo uvećano za
20% kao kaznena mjera.
Dakle ekipi ili reprezentaciji za svakog diskvalificiranog natjecatelja pridodaju se plasmanski
bodovi u iznosu broja natjecatelja koji su nastupili uvećanom za 20% kao kaznena mjera.
18.3.3. Postotni bodovi
Članak 123.
Postotni bodovi se određuju temeljem težinskih bodova, a na način da ulov s najviše
težinskih bodova odgovara broju od 100 postotnih bodova. Ulov bez valjanih riba dakle nula
težinskih bodova odgovara nuli postotnih bodova. Svi ostali ulovi dobivaju određen broj
postotnih bodova, a u omjeru prema najtežem ulovu tj.
broj težinskih bodova određenog natjecatelja X 100
najveći broj težinskih bodova

.

Za ekipni plasman, ukoliko svaki natjecatelj lovi pojedinačno odnosno na svoj prsten,
zbrajaju se postotni bodovi svih članova ekipe.
U slučaju ekipnog bodovanja kod diskvalifikacije nekog natjecatelja ili ekipe koja
nastupi u krnjem sastavu, primjenjuju se isti kazneni kriteriji kao i kod plasmanskih bodova s
time da se postotni bodovi umanjuju.

18.3.4.Negativni bodovi
Članak 124.
Negativni bodovi su bodovi koji se dobivaju kao mjera kazne za ribu manje težine od
dvije trećine od minimalne težine navedene u Propozicijama natjecanja.
Ukoliko se primjenjuju negativni bodovi tada to mora biti precizno pojašnjeno u
propozicijama
18.4. NAČIN BODOVANJA
Članak 125.
Bodovanje podrazumijeva:
- mjerenje dužine ulovljenih primjeraka
- kontrolu: ispravnost ulovljenih primjeraka
- brojenje: količinu ulovljenih primjeraka
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-

vaganje: težina ulova i najtežeg primjerka
kontrolu svježine ulovljene primjeraka torimetrom
Članak 126.

Dužinu primjerka provjerava glavni 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 zahtijev glavnog sudca i vodstva natjecanja, pojedini sumnjivi primjerci se mogu
rasporiti.
Kontrolu svježine ulova vrši glavni sudac (ili osoba koju on ovlasti) kod prijema ribe
na matični brod
Brojanje ulovljenih primjeraka obavlja sudac na sudačkom stolu prilikom vaganja
ulova.

19. DISKVALIFIKACIJA
Članak 127.
Natjecatelji mogu biti opomenuti ili diskvalificirani zbog nepoštivanja zakonskih
odredbi, odredbi ovog Pravilnika i Propozicija natjecanja ili zbog nešportskog ponašanja.
Natjecatelji moraju biti diskvalificirani zbog nepoštivanja zakonskih odredbi
Ukoliko se prilikom vaganja utvrdi, da se među ulovom nalaze i ribe u lovostaju,
natjecatelj se odmah diskvalificira i nema plasmana za taj dan. Isto tako diskvalificira se i
ekipa ukoliko love na zajedničkom prstenu
Opisano diskvalifikaciju glavni sudac može donijeti i odmah „na licu mjesta“ odnosno
kod obilaska terena. Diskvalifikacija se odnosi na taj dan natjecanja.
Ukoliko je utvrđen prekršaj, zbog nepoštivanja Pravilnika ili Propozicija, natjecatelja
se može diskvalificirati s natjecanja za taj dan ili cijelo natjecanje (ukoliko traje više dana)
Zapisnik o postupku prilaže se dokumentaciji natjecanja.
Kod ekipnih natjecanja, kada natjecatelji love na zajedničkom prstenu, određene vrste
kršenja Pravilnika i Propozicija, odnosno diskvalifikacije se odnose pojedinačno na
natjecatelja, s time da se kod obračuna bodova ekipi oduzima jedna trećina bodova (za jednog
diskvalificiranog natjecatelja) ili dvije trećine bodova (za dva diskvalificirana natjecatelja).
Diskvalificirati se može i kompletna ekipa
Svaka diskvalifikacija na natjecanju povlači za sobom i eventualnu disclipinsku
prijavu glavnog sudca.

20. POREDAK (PLASMAN) NA NATJECANJU
20.1. TEMELJNA ODREĐENJA
Članak 128.
Temelj za određenje poretka (plasmana), bilo da je natjecanje službeno ili prigodno,
pojedinačno ili da traje jedan ili više dana, jedan ili više krugova, su rezultati koje ostvari
pojedinac i to:
- težinski bodovi ulova
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- plasmanski bodovi
- postotni bodovi
- bodovni bonus za određene grupe riba
- negativni bodovi nepriznatog ulova
- broj ulovljenih primjeraka
- najteži ulovljeni primjerak
Način određivanja plasmana mora biti precizno pojašnjen u Propozicijama natjecanja.

20.2. JEDINSTVENI POREDAK
Članak 129.
Primjereno članku 127. poredak se određuje:
- 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
Članak 130.
Kada je prvenstvo pojedinačno i ekipno, težinski bodovi se preračunavaju u
plasmanske ili postotne za određivanje ekipnog poretka.
20.3. POREDAK NA VIŠEDNEVNIM NATJECANJIMA
Članak 131.
Određivanje pojedinačnog poredka na višednevnom nastupu (krugu natjecanja):
- za svaki pojedini dan nastupa poredak se uređuje primjereno članku 127.
- konačni pojedinačni jedinstveni poredak za višednevne nestupe određuje se
plasmanskim ili postotnim bodovima koje je svaki pojedinac ostvario u svim
jednodnevnim nastupima dotičnog kruga
Članak 132.
Uređenje ekipnog poretka na višednevnom nastupu (krugu natjecanja) je slijedeće:
- zbrojem plasmanskih ili postotnih bodova pojedinaca dobivaju se plasmanski ili
postotni bodovi koje je ostvarila svaka ekipa u višednevnim nastupima (krugu
natjecanja) i temeljem tih plasmanskih ili postotnih bodova određuje se poredak
ekipa
ili
- zbrajanjem težinskih bodova pojedinaca dobivaju se težinski bodovi koje je
ostvarila svaka ekipa u višednevnim nastupima (krugu natjecanja) i temeljem tih
težinskih bodova određuje se poredak ekipa
- utvrđivanje poredka na natjecanjima mora biti precizno navedeno u Propozicijama
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20.4. POREDAK NA NATJECANJU SA DVA I VIŠE KRUGOVA
Članak 133.
Kad se natjecanja izvode u dva i više krugova, pojedinačni i ekipni plasman određuje
zbir plasmanskih ili postotnih bodova koje su pojedinci i ekipe ostvarili u svim krugovima, a
što mora biti navedeno u Propozicijama natjecanja

20.5. POREDAK KAD POJEDINCI I EKIPE OSTVARE ISTI BROJ BODOVA
Članak 134.
Kriteriji za određivanje poretka pojedinaca i ekipa, odnosno bolji plasman ostvaruje:
- prvo: pojedinac i ekipa koji ostvare veći broj težinskih bodova
- drugo: pojedinac i ekipa koji ulove veći broj valjanih primjeraka
- treće: pojedinac i ekipa koji ulovi teži primjerak ribe
Temeljem navedenog mogu se izračunati, odnosno odrediti i plasmanski i postotni
bodovi.
Brojem ili težinom nevaljalih riba ne može se ostvariti plasman, odnosno redoslijed.
20.6. POREDAK KAD KLUB (UDRUGA) UPUĆUJE VEĆI BROJ NATJECATELJA ILI
EKIPA
Članak 135.
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, a koja se boduju i za ekipni plasman klubova, ekipu
predstavljaju dva (ili više) najbolje plasirana natjecatelja iz tog kluba.
20.7. POREDAK KAD SU NATJECATELJI ILI EKIPE SPRIJEČENI NASTUPITI
Članak 136.
Natjecatelji ili ekipe prijavljeni za natjecanje mogu biti spriječeni nastupiti.
U toku ribolova natjecatelji i ekipe mogu biti spriječeni nastaviti započeto natjecanje
zbog bolesti, kvara na plovilu, izrečenih stegovnih mjera i samovolje.
Članak 137.
Prijavljeni natjecatelji i ekipe koji ne nastupe iz bilo kojeg razloga, ostaju bez
plasmana.
Ako za izostanak nema opravdanja, organizator može uputiti zahtjev da se pokrene
stegovni postupak prema njima.
Natjecatelji i ekipe koji iz neopravdanih razloga ili zbog primjene stegovnih mjera
prekinu započeti ribolov, ostaju bez plasmana, a organizator postupa primjereno stavku
drugom ovog članka.
Kad natjecatelji i ekipe iz opravdanih razloga prekinu ribolov:
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-

ako je natjecanje jednodnevno – ostaju bez plasmana
ako je natjecanje višednevno – priznaje im se ostvareni rezultat za nastup (jedan ili
više) koji su po dnevnom rasporedu uredno proveli u ribolovu
20.8. IZRADA LISTI PLASMANA

Članak 138.
Liste plasmana za pojedinačni i ekipni poredak zaključuju se kad rukovodstvo raspravi
i donese odluke o uloženim prigovorima i žalbama.
Prigovori koji se predaju poslije objavljivanja rezultata rješavaju se u postupku
primjereno člancima 146., 150., i 151. ovog Pravilnika.
20.9. ZATVARANJE NATJECANJA
Članak 139.
Nakon službenog proglašenja rezultata natjecanje se zvanično zatvara.
Zatvaranje natjecanja obavlja se po slijedećem postupku:
- prigodnu riječ upućuje predstavnik domaćina
- eventualno predstavnici vlasti, športa, pokrovitelja i darovatelja upućuju prigodne
riječi
- opunomoćenik organizatora proglašava natjecanje zatvorenim
- svira se državna himna i spuštaju zastave

21. PONIŠTENJE NATJECANJA
Članak 140.
Odluku o poništenju natjecanja mogu donijeti jedino glavni sudac i opunomoćenik
organizatora zajedničkim dogovorom uz konzultacije sa kompletnim vodstvom natjecanja.
Odluka o poništenju natjecanja donosi se isključivo temeljem bitnih i višestrukih
povreda ovog Pravilnika i Propozicijama, te ukoliko nije moguće izraditi regularne rezultate.

22. PRIZNANJA
22.1. NAMJENA PRIZNANJA
Članak 141.
Priznanja se uručuju:
- za ostvarene športske rezultate
 natjecateljima, ekipama, reprezentacijama i udrugama-klubovima
 športašu godine
 reprezentativcu godine
 udruzi-klubu i
 udruzi-klubu najuspješnijem priređivaču službenih natjecanja
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-

za uspješan športski rad zaslužnim športskim djelatnicima i športskim
organizacijama (klubovima-društvima, savezima)
za suradnju: pojedincima i organizacijama
Članak 142.

Godišnja priznanja za ostvarene športske rezultate određuju se temeljem:
- listi plasmana sa natjecanja
- godišnje liste najuspješnijih natjecatelja-športaša
- rang liste natjecatelja u podvodnom ribolovu (lista koju izrađuje i vodi Komisija za
podvodni ribolov HSŠRM-a)
- liste godišnjih natjecateljskih nastupa koje su ostvarile udruge-klubovi na svim
službenim natjecanjima
- liste najuspješnijih priređivača službenim natjecanja
22.2. OBJAVLJIVANJE I DODJELA PRIZNANJA
Članak 143.
Priznanja za športske rezultate dodjeljuju se na završetku svakog natjecanja.
Priznanja za športski rad sudionika u natjecanju, za športaša godine, za reprezentativca
godine, za udrugu s najbolje vrednovanim natjecateljskim nastupima i za najuspješnijeg
domaćina službenih natjecanja, obznanjuju se i dodjeljuju poslije završenog službenom
programa natjecanja, provedene analize i zbrojenih rezultata.
Dodjela priznanja svečan je čin i obavlja se prigodno po utvrđenom protokolarnom
postupku.

23. STEGOVNE MJERE, PRIGOVORI I ŽALBE
23.1. STEGOVNE MJERE
Članak 144.
Za povrede Pravilnika i Propozicija koje natjecatelj učini prije, za vrijeme i poslije
ribolova i na vaganju, glavni sudac nadležan je po kratkom postupku, a prije zaključenja listi
plasmana, izreći jednu od sljedećih stegovnih mjera:
- ne priznati pojedini primjerak ili primjerke ulova
- ne priznati cjelokupni ulov, odnosno postignuti rezultat za dotični dan ribolovanastupa (ograničena diskvalifikacija) i
- udaljiti natjecatelja s natjecanja (potpuna diskvalifikacija)
Natjecatelj ograničeno diskvalificiran ne upisuje se u listu plasmana za taj dan i nema
nikakvih težinskih bodova.
Natjecatelj koji je diskvalificiran i udaljen s natjecanja, ne upisuje se u listu plasmana.
Diskvalificirani natjecatelji upisuju se na posebnoj listi zbog evidencije.
Članak 145.
U postupak za disvalifikaciju se uzimaju natjecatelji:
- koje rukovodstvo, pomoćni sudac ili voditelj brodice zateknu u prekršaju
- čiji su prekršaji utvrđeni prilikom kontrole i mjerenja ulova
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protiv kojih su drugi natjecatelji, izbornici (voditelji) ekipa i druge službene osobe
podnijeli prijavu za prekršaj (prijava treba biti vjerodostojna).
Ulov natjecatelja prema kojemu su poduzete stegovne mjere, također se kontrolira,
broji, mjeri i važe, tj. boduje. Međutim, sporni se podaci ne unose u listu za obračun bodova,
već se posebno evidentiraju, zbog eventualne žalbe organizatoru.
Kad se utvrdi da je prekršaj učinila ekipa ili više natjecatelja, prema svakom od njih
primijenit će se stegovne mjere, bez obzira kojoj udruzi-klubu, ekipi ili reprezentaciji
pripadaju.
-

23.2. PRIGOVORI
Članak 146.
Prigovori na stegovne mjere izrečene primjereno članku 144. Pravilnika, ne mogu se
podnijeti vodstvu natjecanja, jer su stegovne mjere odmah poslije izricanja pravomoćne i
unose se u listu plasmana.
Nezadovoljna stranka prema kojoj su te mjere izrečene ima pravo žalbe organizatoru
natjecanja.
Članak 147.
Stegovne mjere primijenjene temeljem ovog Pravilnika ne isključuju pravo
organizatoru, udruzi-klubu da pokrenu postupak prema prekršiteljima iz svoje sredine.
23.3. ŽALBE
Članak 148.
Natjecatelji, ekipe, njihovi izbornici (voditelji) i drugo službeno osoblje. Imaju pravo
uložiti pismenu žalbu glavnom sudcu i to:
- na uočene propuste i prekršaje za vrijeme ribolova pismenu žalbu ulažu odmah po
predaji ulova, tj. prije početka kontrole, mjerenja, brojenja i vaganja.
Žalitelji uz žalbu prilaže novčanu naknadu, čiju visinu organizator određuje u
Propozicijama. Ako se žalba usvoji, naknada koju je žalitelj uložio vraća mu se. U
slučaju odbijanja žalbe kao neosnovane, naknada pripada priređivaču uz pismenu
potvrdu o prijemu.
- na uočene previde prilikom kontrole, mjerenja, brojenja i vaganja ulova usmenu
žalbu ulažu u toku tih radnji „na licu mjesta“
Članak 149.
Glavni sudac u konzultaciji s rukovodstvom, dužan je žalbu uzeti u postupak, navode
u njoj ispitati i provjeriti, te donijeti odluku:
- prije kontrole, mjerenja, brojenja i vaganja ulova, kad se žalba odnosi na propuste i
prekršaje nastale za vrijeme ribolova
- prije zaključenja listi plasmana kad se žalba odnosi na previde prilikom kontrole,
mjerenja, brojenja i vaganja ulova
Odluku o žalbama iz alineje 1. ovog članka sudac priopćava prije početka kontrole,
mjerenja, brojenja i vaganja ulova, a o žalbama iz alineje 2. članka, neposredno prije
proglašenja rezultata.
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O žalbenom postupku vodi se zapisnik koji potpisuju sudac, opunomoćenik i tajnik
natjecanja i prilaže se izviješću sa natjecanja.
Članak 150.
Sudionici u natjecanju mogu žalbu podnijeti organizatoru natjecanja ako su
nezadovoljni odlukama rukovodstva natjecanja donesenih uloženih žalbi, te na odluke i
postupke donesene prilikom verifikacije na utvrđeni poredak ili neku drugu okolnost.
Žalbe se podnose u roku od 3 dana nakon završetka natjecanja.
Članak 151.
Organizator može, temeljem uloženih žalbi, ispitanih i utvrđenih činjenica vezanih za
pokrenuti postupak:
- žalbu usvojiti kao opravdanu ili
- odbaciti je kao neosnovanu
Žalba se uvažava ako su bodovi pogrešno obračunati ili ako su, iz bilo kojeg drugog
razloga, povrijeđeni Pravilnik i Propozicije natjecanja u mjeri da je žalitelj bitno zakinut u
ostvarenim športskim rezultatima.
Organizator ima pravo žalitelju odrediti novi plasman i osigurati da ostvari prava koja
iz toga proistječu, ako cjelokupan tijek daljnjih natjecanja to omogućava (nije provedeno
natjecanje narednog višeg stupnja). Također ima pravo poništiti sveukupne rezultate
natjecanja, ukoliko utvrdi da su u pitanju namjerne i grube povrede propisa od rukovodstva
koje kompromitiraju natjecanja u podvodnom ribolovu.
Kad ima mogućnosti, organizator može zakinutom natjecatelju omogućiti da
neostvarena prava u dotičnoj kalendarskoj godini ostvari u narednoj.
Organizator ima pravo temeljem utvrđenih činjenica o greškama rukovodstva
pokrenuti postupak u svojoj nadležnosti ili preko višeg strukovnog saveza.

24. ODGOVORNOST
Članak 152.
Domaćin natjecanja i organizator natjecanja, te svi pojedinci uključeni u organizaciju
natjecanja ne mogu biti odgovorni za moguće nezgode, nesreće i štete koje mogu proizaći kod
dolaska, odlaska i nastupa u sportskom natjecanju podvodnog ribolova.
Svaki natjecatelj dužan je na verifikaciji prije natjecanja pročitati i potpisati izjavu
odgovornosti te imati valjano liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Natjecatelji nastupaju na natjecanju na osobnu odgovornost.

25. TUMAČENJE «PRAVILNIKA O NATJECANJU U PODVODNOM
RIBOLOVU» I « POSEBNOG PRAVILNIKA O NATJECANJU»
(PROPOZICIJA)
Članak 153.
Službeno tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje IO HSŠRM-a.
Tumačenje Propozicija natjecanja daje Komisija za podvodni ribolov s time da
Propozicije ne mogu biti u suprotnosti s Pravilnikom.
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Vodstvo natjecanja preuzima pravo službenog tumačenja Pravilnika i Propozicija od
početka natjecanja do njihovog završetka.
Pod početkom natjecanja podrezumijeva se prvi službeni sastanak vodstva natjecanja s
natjecateljima (verifikacija).
Natjecanje je završeno službenim proglašenjem rezultata.
Za sve što nije navedeno u ovom Pravilniku i u Propozicijama natjecanja važe odredbe
Međunarodnog pravilnika CMAS-a o natjecanju u podvodnom ribolovu temeljem izvornog
teksta na francuskom jeziku te opće i pojedinačne odluke Izvršnog odbora Saveza i stručnih
organa Saveza.

25. ZAVRŠNE ODREDBE IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA I STRUČNIH
ORGANA SAVEZA
Članak 154.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje vrijediti dosadašnji „Pravilnik o
natjecanjima u podvodnom ribolovu“ od 10. svibnja 2000.g.
Ovaj Pravilnik donio je Izvršni odbor Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru na
svojoj sjednici održanoj dana 18. prosinca 2010.g. i stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2011.g.
PREDSJEDNIK HSŠRM-a
Dr. Đuro Marinović
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