Na osnovu članka 22. točka 5 Statuta HŠRS Skupština na sjednici od 25.03.2012. godine donosi:
PRAVILNIK
o natjecanjima u disciplini Lov ribe udicom na plovak za osobe s invaliditetom
1. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Pravilnikom regulira se sustav, utvrđuju se pravila, način i tehnika provođenja natjecanja i
tehnički propisi za izvođenje natjecanja u disciplini Lov ribe udicom na plovak osoba s
invaliditetom (dalje: Disciplina) .
Ovaj Pravilnik osnova je za organizaciju i provođenje natjecanja u Lovu ribe. Temelji se na
Skupštinskoj odluci o natjecanjima HŠRS, a dopunjavaju ga Pravilnik o natjecanjima HŠRS u
disciplini Lov ribe udicom na plovak, Pravilnik o suđenjima na natjecanjima HŠRS, Pravilnik o
registraciji sudionika u natjecanjima HŠRS, te Odluka o sustavu natjecanja HŠRS koju za svaku
kalendarsku godinu utvrđuje Upravni odbor HŠRS najkasnije do kraja godine koja prethodi
godini natjecanja (dalje: Odluka o sustavu),.
2. Upravljanje disciplinom
Članak 2.
a) Vijeće ligaša - čine ga članovi lige te Discipline. Putem Povjerenstva Discipline daje prijedloge
Upravnom odboru HŠRS o svim važnijim odredbama iz područja interesa lige kao što su:
predlaganje izmjena Pravilnika discipline i drugih važnijih odluka nužnih za organiziranje lige,
predlaže Povjerenika discipline, može predložiti predstavnika HŠRS u ligi, predlaže kapetana
odnosno trenera reprezentacije za Disciplinu, predlaže program rada sa kalendarom natjecanja i
financijski proračun Discipline, predlaže visinu registracija i kotizacije za slijedeću kalendarsku
godinu. Usvaja izvješća o djelatnosti Povjerenstva Discipline; raspravlja i o drugim pitanjima od
važnosti za Disciplinu. Donosi odluke većinom glasova nazočnih. Svoje ovlasti može prenijeti na
Povjerenstvo discipline.
b) Povjerenstvo discipline (dalje: Povjerenstvo) – izvršno je tijelo te Discipline, koje obavlja
poslove između dvije sjednice Vijeća ligaša Discipline, koje vodi i upravlja ligom u skladu sa
Statutom HŠRS i zakonskim propisima RH, Skupštinskom odlukom o natjecanjima HŠRS, ovim
Pravilnikom, i Odlukom o sustavu natjecanja HŠRS za svaku kalendarsku godinu. Povjerenstvo
predlaže Vijeću ligaša: izmjene i dopune ovoga Pravilnika; visinu kotizacije i godišnji plan
prihoda i rashoda; godišnji plan rada sa kalendarom natjecanja, i predlaže za dodjelu priznanja.
Povjerenstvo pronalazi i dogovara aranžmane sa potencijalnim sponzorima, organizira i provodi
natjecanja; predlaže broj kola lige, domaćine natjecanja, suce, pokreće stegovni postupak, podnosi
Vijeću ligaša izvješće o svom financijsko materijalnom poslovanju u protekloj godini, te obavlja i
druge poslove.U službenim natjecanjima mogu sudjelovati i članovi Povjerenstva discipline.
Sastanke Povjerenstva vodi Povjerenik ili administrator, a odluke se donose većinom glasova
nazočnih članova. Mandat Povjerenstva traje do isteka mandata Upravnog odbora HŠRS-a koji ga
je imenovao, ili do opoziva, a sastoji se od:
* Povjerenika - imenuje ga Upravni odbor HŠRS na prijedlog vijeća ligaša te discipline,
Saziva Vijeće ligaša najmanje jednom godišnje, te sjednice Povjerenstva kojima
predsjedava, potpisuje odluke i akte Povjerenstva, te brine o njihovim provedbama, vodi
djelatnosti discipline između sjednica, te nadzire rad sudaca, natjecatelja i ostalih članova
Povjerenstva na svim kolima lige te discipline, brine i ostalim radnjama i zadacima
vezanim za provedbu natjecanja Discipliner, te imenuje do 4 člana Povjerenstva

* Do 4 člana Povjerenstva - imenuje ih Povjerenik. Jedan od njih vrši funkciju
administratora lige, koji vodi zapisnike na sjednicama, vodi financijske i administrativne
poslove lige, brine o imovini HŠRS koju trajno koristi liga, vodi evidencije natjecatelja i
ulova. *
* Predstavnik HŠRS Imenuje ga Upravni odbor HŠRS. Prijedlog može dati i Povjerenstvo
discipline,
* Kapetan i trener reprezentacije te discipline – Imenuje ih Upravni odbor HŠRS na
prijedlog Povjerenstva discipline.
3. Prvenstvo HŠRS
Članak 3.
Stjecanje prava nastupa u ovom rangu službenog natjecanja HŠRS (osobe s invaliditetom) mogu
ostvariti pojedinci invalidi učlanjeni u jednu od udruga HŠRS uz uvjet da su: registrirani u skladu
s važećim Pravilnikom o registraciji sudionika u natjecanju HŠRS, da su državljani Republike
Hrvatske i da do utvrđenog roku dostave HŠRS-u svoju prijavu i uplate utvrđenu kotizaciju.
Članak 4.
U ciklusu boduje se do 6 natjecanja prema utvrđenom kalendaru natjecanja, i to dirigiranim
načinom ribolova (šteka, rola, slobodno) o čemu odluku donosi Upravni odbor HŠRS na prijedlog
kapetana i trenera reprezentacije.
Članak 5.
Natjecatelji u ligi invalida natječu se u pojedinačnoj konkurenciji i u jednom sektoru.
Članak 6.
Tablica hendikep bodova određuje stupanj hendikepiranosti izražen bodovima, kao i način
pomaganja za svaki stupanj hendikepiranosti. Tablica hendikep bodova sastavni je dio ovoga
pravilnika:
- 7 bodova - slijepi natjecatelj
- 6 bodova - natjecatelj s jednom rukom, bilo cijelom ili ne, a koja je u cijelosti nepokretna
(potrebna liječnička potvrda )
- 5 bodova - natjecatelj s djelomičnom amputiranim gornjeg ekstremiteta ali koji ostatak je
upotrebljiv
- 4 bodova - natjecatelj u invalidskim kolicima koji ne može loviti ribe izvan njih, ali ima totalno
upotrebljive gornje ekstremitete
- 3 boda - natjecatelj s jednom ili obje noge koje ne može micati i bez mišićne snage, koji nije u
stanju ustati bez pomagala, ali ima prsni koš i gornje ekstremitete totalno
upotrebljive ( potrebna liječnička potvrda )
- 2 boda - natjecatelj u kolicima koji može loviti ribe izvan svojih kolica i sa totalno
upotrebljivim prsnim košem i gornjim ekstremitetima
- natjecatelj bez jedne noge
- natjecatelj koji je osoba s invaliditetom na obje noge, ali se može kretati bez
pomagala ili invalidskih kolica
- 1 bod
- natjecatelj koji ima vidljivih invalidnih ozljeda ili različitu neprimjetnu invalidnost,
ali ima barem 70% -to oštećenje ( potrebna liječnička potvrda )
Gluhi i / ili mentalno bolesni natjecatelji se ne mogu uzeti u obzir kao invalidne osobe u ribolovu .

Natjecatelj sa 2 - 7 hendikep bodova obvezno moraju imati pomagača, u protivnom ne mogu
pristupiti natjecanju
Članak 7.
Izvođenje natjecanja i utvrđivanje plasmana pojedinaca utvrđuje se na osnovu odredbi Pravilnika o
natjecanjima HŠRS za lov ribe udicom na plovak.
Dužina štapova je ograničena na 11,5 metara. Tu je uključen i ribolov rolom.
Natjecatelj za vrijeme natjecanja mora koristiti mrežu čuvaricu , ne kraću od 4 metra, u protivnom
dobiva žuti karton. U slučaju da isti natjecatelj bude uhvaćen sa kraćom čuvaricom na slijedećem
prvom natjecanju biti će diskvalificiran .
Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na propuštenom natjecanju boduje se sa
n+1 bodova (n= broj sudionika u brojnijem sektoru-prema prijavama).
Dva neopravdana izostanka onemogućuju pojedincu nastup u liga natjecanjima do kraja
tekućeg natjecateljskog ciklusa i cijeli slijedeći natjecateljski ciklus.
Članak 8.
Domaćin kola lige obavezan je za najbolje po pojedinačnom plasmanu osigurati 3 pehara ili
medalje , a HŠRS pehare za 3 najbolja pojedinca po konačnom plasmanu u ligi.
Članak 9.
Pojedinačni poredak lige
1. Konačni plasman lige za osobe s invalidnošću određuju se na osnovu manjeg zbroja
osvojenih bodova na natjecanju lige.
2. Ako su dva ili više pojedinaca jednaki po zbroju bodova, po plasmanu bolji je pojedinac
koji je u liga ciklusu ulovio ukupno veću količinu riba, a ako su i u tome jednaki bolji je
pojedinac koji je u jednom kolu ulovio veću težinu riba.
4. Način izbora reprezentacije
Članak 10.
Sastav reprezentacije u disciplini lov ribe udicom na plovak u kategoriji osoba s invaliditetom,
izvršiti će trener i kapetan reprezentacije, uvažavajući tablicu hendikep bodova ( najmanje 70 %
invalidnosti ) i konačni pojedinačni plasman lige u proteklom natjecateljskom ciklusu.
Ukupnom zbroju od 11 hendikep bodova, u timu može biti samo jedan natjecatelj koji ostvaruje
pravo na jedan bod ili samo jedan natjecatelj koji ostvaruje pravo na 2 hendikep boda ..
Članak 11.
Natjecatelj s vidljivim fizičkim hendikepom ili drugačijim nevidljivim hendikepom, koji uzrokuje
stupanj invalidnosti od najmanje 70% invalidnosti, može konkurirati za sastav reprezentacije.

5. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ovaj Pravilnik i dokumenti HŠRS navedeni u članku 1 stavak 2 ovoga Pravilnika objaviti će se na
internetskoj stranici HŠRS (www.ribolovni-savez.hr).
Izvršenjem prijave za natjecanje i uplatom kotizacije smatrati će se da se dotični natjecatelj slaže
sa svim određenjima iz ovoga Pravilnika i Odluke o sustavu natjecanja HŠRS za određenu
kalendarsku godinu i dokumentima iz članku 1 stavak 2 ovoga Pravilnika.
Članak 13.
Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravni odbor HŠRS
Usvajanjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o natjecanjima u disciplini «lov ribe udicom na
plovak» osoba sa invaliditetom od 08.03.2009. god
Izmjene i dopune ovog Pravilnika usvajaju se po postupku njegova donošenja.
Predsjednik HŠRS
Vladimir Sever, v.r.

NATJECATELJ:___________________________________________________
BODOVI ''HANDICAPS'':___________________________________________
POMAGAČ:_______________________________________________________
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