Na osnovu članka 22. točka 5 Statuta HŠRS Skupština na sjednici od 25.03.2012. godine donosi:

PRAVILNIK
o natjecanjima u disciplini Lov predatora s obale umjetnim mamcima
Uvodne 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 predatora s obale umjetnim mamcima
(dalje: Disciplina)
Ovaj Pravilnik osnova je za organizaciju i provođenje natjecanja Discipline. Temelji se na
Skupštinskoj odluci o natjecanjima HŠRS, a dopunjavaju ga Pravilnik o suđenjima na natjecanjima
HŠRS, Pravilnik o registraciji sudionika u natjecanjima HŠRS, te Odluka o sustavu natjecanja
HŠRS koja se donosi za svaku kalendarsku godinu
Upravljanje Disciplinom
Članak 2.
a) Vijeće ligaša - čine ga članovi Discipline. Putem Povjerenstva discipline daje prijedloge Upravnom
odboru HŠRS o svim važnijim odredbama iz područja interesa ove Discipline kao što su:
predlaganje izmjena ovoga Pravilnika i drugih važnijih odluka nužnih za organiziranje natjecanja u
Disciplini, predlaže Povjerenika discipline, može predložiti predstavnika HŠRS u Povjerenstvu
Discipline, 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 Discipline koje obavlja
poslove između dvije sjednice Vijeća ligaša, koje vodi i upravlja Disciplinom 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 HBL, te imenuje do 4 člana Povjerenstva
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* 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.
Članak 3.
Prava nastupa na službenim natjecanjima HŠRS mogu ostvariti članovi ribolovnih udruga koje su
učlanjene u Hrvatski športsko ribolovni savez i koji su registrirani u skladu s važećim Pravilnikom
o registraciji natjecatelja HŠRS,
Radi utvrđivanja identiteta natjecatelj je dužan imati kod sebe:
- natjecateljsku iskaznicu HŠRS sa registracijom za klub i za disciplinu u kojoj se natječe ,
- člansku kartu HŠRS za tekuću kalendarsku godinu ovjerenu od ribolovne udruge za koju se natječe,
- pozitivnu potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti,
- državnu ribolovnu dozvolu,
Ostali sudionici natjecanja svoj identitet dokazuju u skladu s odredbama Pravilnika o registracijama
sudionika natjecanja.
II. Pravila o organizaciji i provođenju natjecanja
Članak 4.
Natjecanje se može organizirati kao pojedinačno i/ili kao ekipno u seniorskoj i/ili juniorskoj
kategoriji.
Kada se natjecanje organizira kao ekipno natjecateljska staza dijeli se na sektore, koji moraju biti
podjednake konfiguracije terena i istog broja startnih mjesta. Broj sektora ovisi o broju natjecatelje
u ekipi tako da je u svakom sektoru po jedan član svake ekipe. Sektori se dijele na startna mjesta.
Ako se natjecanje organizira kao pojedinačno natjecateljska staza dijeli se na startna mjesta.
Minimalna dužina startnog mjesta (dalje: boksa) iznosi 10 m.
Dubina boksa prema obali slobodne je veličine. Granicu čine prirodne prepreke, te pojas do kojeg
se smiju približavati gledatelji, novinari i ostali posjetitelji.
Broj boksova je duplo veći od broja natjecatelja. U primjeru kada se natjeće 11 natjecatelja, sektor
odnosno natjecateljska staza podijeljena je na 22 boksa.
Članak 5.
Prijavljeni natjecatelji moraju se pojaviti u bazi sektora natjecanja najkasnije 90 minuta prije
početka natjecanja.
Ukoliko natjecatelj javi glavnom sucu i opravda svoje kašnjenje minimalno 60 min prije početka
natjecanja, odlukom Povjerenstva discipline može se pričekati dolazak natjecatelja maksimalno 30
minuta, ukoliko je opravdan razlog kašnjenja.
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Unutar vremena iz stavka 1. ovog članka dozvoljen je obilazak cijele natjecateljske staze i
proučavanje pozicija u trajanju do maksimalno 60 minuta.
Natjecatelji obilaze natjecateljsku stazu prije natjecanja, tj. odmah po završetku izvlačenja
redoslijeda izlaženja na stazu. Kraj pregleda staze označava sudac na svima jasan način, jednim
signalom. Nakon signala natjecatelji su dužan pojaviti se u centralnom boksu najkasnije 10 minuta
nakon signala
Članak 6.
Kod ekipnog natjecanja, predstavnici ekipa 120 minuta prije natjecanja izvlače za svoje natjecatelje
sektore u kojima se natjecatelji natječu. Po izvlačenju sektora natjecatelji odlaze svaki u svoj sektor.
Kod pojedinačnog natjecanja natjecatelji se okupljaju na zbornom mjestu odakle odlaze u bazu
sektora, odnosno natjecateljske staze.
Članak 7.
Sektorski sudac ili glavni sudac u bazi sektora proziva natjecatelje razvrstane abecednim redom
prezimena. Natjecatelji izvlače redoslijed izlaženja na stazu po u naprijed pripremljenom
rasporedu.
Članak 8.
Natjecatelji izlaze na natjecateljsku stazu po redoslijedu koji su prethodno izvukli, odlaze do
odabranog startnog boksa te čekaju početak natjecanja, a poslije znaka za početka natjecanja
slobodno se mogu kretati ulazeći iz boksa u boks. Pri tom u jednom boksu može biti najviše jedan
natjecatelj.
Kad jedan od natjecatelja krene u odabir startnog boksa, slijedeći po redoslijedu kreće 15-25
sekundi nakon njega. Svaki natjecatelj ima svog startnog suca koji ga prati i bilježi svaki njegov
ulov. Te zajedno sa njim odlazi na stazu i vraća se u centralni boks nakon svake runde.
Članak 9.
Natjecanje traje tri sata, a podijeljeno je u četiri runde od kojih svaka traje po 45 min. Početak
svake runde, kao i njen kraj označava vrhovni sudac na jasan i svima dostupan način.
Natjecatelji počinju natjecanje na odabranom startnom mjestu.
U slučaju kada dva natjecatelja istovremeno uđu u slobodan boks prednost ulaska ima natjecatelj
koji se kreće iz manjeg startnog broja.
Svaki natjecatelj ima svog startnog sudca koji ga prati i bilježi svaki njegov ulov, te mu za svaki
ispravni ulov dodjeljuje kupon kojim natjecatelj kasnije potvrđuje ostvareni ulov.
Članak 10.
Staza se postavlja na način da je uvijek boks sa najmanjim brojem pozicioniran na najnizvodnijem
dijelu staze.
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Članak 11.
U slučaju ne slaganja broja upisanih riba na startnoj listi startnog sudca i broja izdanih kupona
natjecatelju, sucu će biti izrečena usmena opomena, a natjecatelju se priznaje manji broj ulovljenih
riba (između broja upisanih i broju izdanih kupona za ulovljene ribe).
Članak 12.
Na natjecanju se boduje ulov svih grabežljivih vrsta koje obitavaju u vodi na kojoj se lovi
natjecanje.
Riba mora biti ulovljena za usta. Ostali načini kvačenja udicom znače ne priznavanje ulova.
Članak 13.
Tijekom natjecanja natjecatelj ne smije ulaziti u vodu niti iz vode loviti. Ali može koristiti prirodne
prepreke koje su u vodi, a voda ne prelazi preko njih odnosno imaju vezu s obalom. (npr. kamenje
uz obalu, debla korjenje i sl.)
Ukoliko je na određenom dijelu staze konfiguracija obale takova da kvalitetno obavljanje ribolova
nije moguće obavljati bez ulaska u vodu, takve lokacije moraju biti označene trakama te se mora
znati granica do kuda je dozvoljeno ulaženje u vodu. (takve lokacije definirane su od strane
Povjerenstva i glavnog suca)
Natjecatelj kada se nalazi u boksu ne smije zabacivati van zamišljene linije boksa na vodi, ili van
natjecateljske staze.
Natjecatelj mora sam izvući zakvačenu ribu i uvući je u podmetač. Nitko mu pri tom ne smije
pomagati sa strane.
Sudac bilježi ulov i predaje natjecatelju kupon, a riba se nakon toga može pustiti u vodu
U vremenu kad se riba oslobađa udice natjecatelj ne smije spustiti podmetač sa ribom na tlo. Riba
se može osloboditi udice rukom ili odgovarajućim kliještima.
Ako je riba ulovljena regularno za usta i ne može se osloboditi mamca a da se ne ošteti, što je
procjena suca, struna mora biti prerezana, a riba puštena u vodu zajedno s mamcem. Takav ulov se
priznaje.
Da bi se ulov smatrao važećim potrebno je podmetač sa ulovom izvaditi iz vode prije sučevog
znaka za kraj, odnosno, ulov mora biti u podmetaču van vode prije znaka za kraj natjecanja.
Neće se priznati ulovi zbog ne propisnog načina prihvaćanja ili ulova:
- ako je riba navučena na obalu ili izvučena na obalu
- ako je riba prihvaćena u vodi rukom
- ako je riba prihvaćena na prsa
- ako je riba ulovljena podmetačem u zraku nad obalom
- ako natjecatelj zakvači i ulovi ribu van svog ribolovnog boksa
- ako je riba zakvačena negdje s vanjske strane, a ne za usta
- ako natjecatelj pokuša ribu osloboditi udice koju je prihvatio u podmetač prije nego ulov
pokaže sucu
- ako mamac kojim je riba ulovljena nije ispravan
Ako riba koju natjecatelj predaje sucu u trenutku predaje padne na tlo ili u vodu ona neće se priznati
kao ostvaren ulov.
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III. Pribor
Članak 14.
Natjecanje se odvija blinkeraškim priborom, kojeg čine:
- štap po slobodnom izboru, najveće dužine do 2,75 m,
- rola po slobodnom izboru (stacionirana ili multirola)
- najlon ili špaga (upredenica) po slobodnom izboru i promjera po slobodnoj procijeni
natjecatelja
Svaki natjecatelj može imati i rezervni pribor (štap, rola, podmetač) no on mora u toku natjecanja
biti u centralnom boksu. Natjecatelj u vrijeme lova može sa sobom imati jedan štap i jedan
podmetač, te torbu ili sl.
U vrijeme natjecanja natjecatelj koji iz određenog razloga mora zamijeniti pribor kojim lovi, ne
smije u toku započete runde uzeti tuđi pribor (štap, rola, podmetač i sl.)
Članak 15.
Na natjecanju dozvoljeni mamci su: metalni leptir (meps), vobler i žlica te silikonac, po slobodnom
izboru ( dalje varalice).
Varalice moraju imati udice bez kontrakukice.
Na udici ne smije biti nikakvih ukrasa (suknjica, perje, vunica i sl.), tj. mora biti gola. Iznimka su
plastične perlice na varalici, i plastični bužiri na udici koje su tvornički postavljene.
Startni sudac je dužan provjeriti ispravnost udica na varalici poslije svake ulovljene ribe, a ako
mamac nije ispravan ulov se ne boduje.
U smislu otežavanja silikonske varalice može se koristiti isključivo jig glavica na kojoj je olovo
naliveno na udicu.
Nije dozvoljeno korištenje dodatnog otežanja na struni, ili korištenje bilo kakovog signalizatora
griza. Struna mora biti gola
Članak 16.
Organizator je dužan po natjecatelju prije natjecanja poribiti natjecateljsku vodu s 5 do 7 komada
ribe po jednom boksu.
IIII. BODOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA NATJECANJA
Članak 17.
Svaka ulovljena riba predstavlja jedan bod.
Radi lakšeg praćenja tijeka natjecanja nakon svake runde, a prije nego što počne nova runda u
centralnom boksu glavni sudac na tablu upisuje koliko je koji natjecatelja ulovio riba u završenoj
rundi.
Pojedinačni plasman, odnosno sektorski plasman utvrđuje se prema većem broju ulovljenih komada
riba. Plasmani predstavljaju bodove svakog natjecatelja. (Npr. 1. mjesto = 1 bod, 2. mjesto = 2
boda, itd.)
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Ukoliko dva ili više natjecatelja imaju isti broj ulovljenih riba, njihov broj bodova utvrđuje se
dijeljenjem plasmana. (Npr. prvoplasirani natjecatelj ulovio je 6 riba, drugoplasirani 5, a zatim
sljedeća tri natjecatelja ulovila su po 3 ribe. Njihov plasman utvrđuje se dijeljenjem plasmana. To
su ribolovci od 3. do 5. mjesta. Tada se njihov broj bodova utvrđuje: 3+4+5=12, 12:3=4 ili 3+5=8,
8:2=4. Svaki od natjecatelja ima po 4 boda.
Na kraju kola lige i svih kola lige poredak se utvrđuje zbrajanjem osvojenih bodova (plasmana) u
izlascima u kolu lige, odnosno po pojedinim kolima lige. Bolje plasiran je natjecatelj koji ima manji
zbir bodova u kolu lige, odnosno manji zbir bodova u svim kolima lige .
U slučaju da dva ili više natjecatelja imaju isti broj bodova prednost u plasmanu na tablici ima onaj
koji je tijekom svih kola lige ulovio više komada riba.
Za dva ili više natjecatelja koji imaju i isti zbroj bodova i isti broj ulovljenih komada riba,
Povjerenstvo discipline organizira jednosatno raspucavanje kako bi se među njima utvrdio poredak i
temeljem toga konačni poredak Lige. Raspucavanje će se održati poslije zadnjega kola, ali prije
objave konačnih rezultata.
U ekipnom plasmanu za poredak ekipa odlučujući je zbroj sektorskih bodova natjecatelja ekipe.
Poredak se utvrđuje prema što manjem zbiru sektorskih plasmana.
V. ORGANIZACIJA SLUŽBENIH NATJECANJA I IZBOR REPREZENTACIJE
HRVATSKE
Članak 18.
Prvenstvo Hrvatske organizira se kao pojedinačna liga od najmanje šest prvenstvenih kola koja se
moraju završiti najkasnije petnaest dana prije održavanja Svjetskog prvenstva za tu disciplinu
Najbolje plasirani natjecatelji iz Prvenstva Hrvatske stječu pravo nastupa u sastavu reprezentacije
Hrvatske na međunarodnim i svjetskim prvenstvima te discipline.
Članak 19.
Visinu kotizacije i kalendar natjecanja utvrđuje Upravni odbor HŠRS na temelju prijedloga
Povjerenstva lige.
Do navedenog termina uplaćuje se na račun HŠRS iznos kotizacija, iz kojega se pokrivaju sve
troškove prvenstva (trošak domaćinu za poribljavanje po natjecatelju odnosno dnevnu dozvolu,
nagrade, troškove startnih i glavnog/sektorskog sudca, te doručak i ručak) i dostavlja prijava za
natjecanje. U prvenstvu mogu sudjelovati i članovi Povjerenstva discipline
U slučaju da ostane iz ovog izvora nepotrošenog novca na računu HŠRS on se upotrebljava za
pomoć reprezentaciji za nastup na Svjetskom prvenstvu.
Članak 20.
Svaki nedolazak natjecatelja na kolo lige donosi maksimalan broj negativnih bodova plus 1 bod
više.
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Članak 21.
U sastav reprezentacije Hrvatske za nastup na Svjetskom prvenstvu ulazi : pet najbolje plasiranih
natjecatelja iz lige, kapetan i trener reprezentacije, te jedna osoba po odabiru trenera kao njegov
pomoćnik (ukupno 8 članova)
Osmog člana sastava reprezentacije Povjerenstvo discipline, na prijedlog trenera, uvrštava u
konačni sastav reprezentacije pod uvjetom da je dotični natjecatelj lovio sezonu u konkurenciji sa
najbolje plasiranom petorkom..
Za izbor i rad s reprezentacijom u konačnici odgovornost snose kapetan i trener reprezentacije.
Članak 22.
Povjerenstvo discipline vodi brigu o provođenju natjecanja.
Članak 23.
Svaki natjecatelj može načiniti službeni prigovor ukoliko smatra da se dogodila određena
nepravilnost u toku održavanja kola lige.
Prigovor se mora podnijeti u roku od 45 min nakon završetka natjecanja, uz plačanje takse za
prigovor u iznosu od 200,00 kn. Ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan i da su se određene
nepravilnosti dogodile, taksa se vraća podnositelju prigovora.
Prigovor se podnosi u pisanom obliku glavnom sucu.
O opravdanosti prigovora odlučuje žiri natjecanja koji se sastoji od 3 člana:
- glavnog suca
- povjerenika discipline
- trenera reprezentacije
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 24.
USMENOM OPOMENOM, te poništavanje ulova ako je opomena dobivena prilikom ostvarivanja
ulova, kaznit će se natjecatelj koji:
- ne poštuje odredbe pregleda staze (članak 4. stavak 3.)
- lovi ribu i zabacuje mamac van svojeg boksa ili natjecateljske staze (članak 12 stavak 13.)
Dvije usmene opomene znače i dobivanje žutog kartona.
ŽUTIM KARTONOM, te poništavanjem eventualnog ulova iz runde u kojoj je natjecatelj dobio
žuti karton kaznit će se natjecatelj koji :
- koristi štap veće dužine od 2,75 metara (članak13. stavak 1)
- koristi neispravan pribor i mamce (članak14. stavci 3, 5 i 6)
CRVENIM KARTONOM te poništavanjem ulova iz svih rundi (ako ga je ostvario), te dobivanjem
maksimalnog broja bodova +1 kaznit će se natjecatelj koji:
- neopravdano kasni na izvlačenje ili se ne pojavljuje na natjecanju (članak 4. stavak 1)
- ulazi u vodu i iz vode lovi (članak 12 stavak 1)
- tijekom započete runde koristiti tuđi pribor (članak 13 stavak 3)
- lovi ribu sa kontrakukama na udicama, odnosno neispravnim mamcem i strunom
(članak 14.)
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- dobije drugi žuti karton na istom natjecanju
Izrečene disciplinske mjere upisuju se u zapisnik natjecanja.
Dodjela kaznenih kartona natjecatelju upisuje se u registar kazni koji se vodi u HŠRS i matičnoj
ribolovnoj udruzi.
Žuti karton dodijeljen sudioniku natjecanja briše se iz registra kazni HŠRS ako u roku od dvije godine
nije došlo do drugog kažnjavanja žutim kartonom.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
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 dokumenata iz prethodnog stavka
Članak 26.
Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravni odbor HŠRS
Usvajanjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavu i organizaciji natjecanja u ribolovu
pastrva leptirom (mepsom) na brzim (divljim) vodama. od 20.12.2003. god
Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku njegovog donošenja

PREDSJEDNIK HŠRS
Vladimir Sever v.r
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